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 ___ מס' חדרים: 

  
 ___ : מס'דירה  

  
 ___ קומה: 

  
 ( 29)מגרש   Y1  , Y2, Y3,Y4 בניין מס': 
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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהוי   פרק א.
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               

 אור הדירה.ית  :4סעיף               
 חישוב שטחה.ואופן  הדירשטח ה  :5סעיף               

 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8עיף ס              
 הנדס אחראי לתכנון השלד.מטי פר  :9סעיף               

 
 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהיאור הבניתפרק ב'.   

 
 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית  :1סעיף                
 . (2.1-2.19מר )חומרי הבניין והג  :2סעיף                
 ביזרים.וא גמראור הדירה, חומרי הית  :3סעיף                

 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

 רשימת דלתות, חלונות ותריסים. ,(3)טבלה   :3.5יף סע        
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( מתקני תברואה )כלים, ,(4)טבלה   :3.6ף סעי        
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7סעיף         

 (. 4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 . (5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )  :5 ףסעי

 .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 
 (. 6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1סעיף   
 (. 6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש )  :6.2סעיף   

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (. 7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש )  :7.2סעיף   
 חניה.  תפיץ במרולאוורור מא  :7.3סעיף   
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף   
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

 (. 8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית )  :8סעיף 
 .רכוש משותף  :9סעיף 

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1סעיף   
 ( 9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  :9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  ר ניהולהחלטות בדבסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 .שרותים המחייבים בקשר אליווב תף,שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשו  :9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 

 נספחים
 

 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. נספח א'
 .הערות כלליות נספח ב'

 נספח ג'   טבלאות זיכויים. 
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 __ מס' חדרים:  יבנה הירוקה  שם האתר: 

 __ : מס' דירה   

 __ מה: וק  

 __ מחסן מס':   

 __ מס': מקורה/לא מקורה,   חניה  

 __ מס':  בניין  

 29 : מגרש   
 

 
 
 

 "מפרט מכר" 

 1974  – ד לפי חוק המכר )דירות(, התשל" 

 2015-ה " ע , ותיקון התש2008   –)תיקון התשס"ח 

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 כונים למבנה ולדירה(הנ הבהרותהתאמות ו כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן     וא.י אמריקה ישראל להשקעות בע"מ   בע"מנדל"ן  עץ השקד:  נספח לחוזה בין   

                                              ת.ז       לבין:    

 ("ים/"הקונהאו  "ים/"הרוכש)להלן                ת.ז                 

 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי    א.
 

 . 1,3,5,7: מס' בית  הרשת רחוב  יבנה: ישוב .1   

 . 16  מס' החלק  5960: גוש מס' 1.1 

 . 29 :מגרש  

 ; 274בר/   לפי תב"ע החלה במקום: תכניתה  1.2

 

 רשות מקרקעי ישראל )ר.מ.י(.: בעל הקרקע .2  

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות: רמחכי ה שם  2.1

 ___  : תחילת תקופת החכירה    ___ תקופת החכירה:  2.2

 

 ("הדירה")להלן  _____  קומה:_____ דירה מס'  .3
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 להלן תיאור הדירה/ות בבניין: .4

 

מרחב , חדרי שינה 3, םהורי חדר שינה ,פינת אוכל, מטבח, , חדר דיורכניסה - (Y4בבניין מדגם ) 1,2מס' ירות דחדרים )גן(,  6בדירת         

שירותי אורחים )בית חדר רחצה )מקלחת(,  ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה, פרוזדור, המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –מוגן דירתי )להלן 

 חצר.ופסת שירות, רחבה מרוצפת מרשימוש נפרד(, 

 

מרחב מוגן חדרי שינה,  2, ופינת ארונות שינה הוריםר חד ,לפינת אוכ, מטבח, כניסה, חדר דיור - 3,4דירות מס' רים )גן(, חד 5בדירת  

תים )בית שימוש שירו חדר רחצה הורים )מקלחת(, ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה, פרוזדור, המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –דירתי )להלן 

 רוצפת וחצר.פסת שירות, רחבה מרנפרד(, מ

 

  –מרחב מוגן דירתי )להלן , שינהחדרי  3, חדר שינה הורים ,פינת אוכל, מטבח, יורכניסה, חדר ד  - 5,6חדרים, דירות מס'  6בדירת  

מרפסת  ד(,רשירותי אורחים )בית שימוש נפחדר רחצה )מקלחת(,  ,(אמבטיה) כללי חצהחדר ר, פרוזדור, המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,

 מרפסת שמש.שירות, 

 

מרחב מוגן דירתי חדרי שינה,  2חדר שינה הורים ופינת ארונות,  ,פינת אוכל, בחטמ, ורכניסה, חדר די  - 7,8חדרים, דירות מס'  5בדירת  

פרד(, ית שימוש נבשירותים ) חדר רחצה הורים )מקלחת(, ,(אמבטיה) כללי חדר רחצהוזדור, , פרהמשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –)להלן 

 מרפסת שמש.רפסת שירות, מ

   

מרחב חדרי שינה,  2פינת ארונות, ו, חדר שינה הורים מטבח ,פינת אוכל ,כניסה, חדר דיור -  9,11,13,15דירות מס'  ,חדרים 5בדירת 

  )מקלחת(, םחדר רחצה הורי ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה, פרוזדור, מש גם כחדר שינה(המש ממ"ד,  –מוגן דירתי )להלן 

  .מרפסת שמש, שימוש נפרד(, מרפסת שירות ם )ביתשירותי

 

פינת ארונות, חדר ו, חדר שינה הורים מטבח ,פינת אוכל ,כניסה, חדר דיור  - 10,12,14,16,17,19,21,23רות מס' י ד ,יםחדר 4בדירת 

 חצה הורים )מקלחת(,ר רחד ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה, פרוזדור, המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד, -מוגן דירתי )להלן  מרחבשינה, 

 מרפסת שרות, מרפסת שמש.

 

 ממ"ד, -מרחב מוגן דירתי )להלן , הורים חדר שינה ,פינת אוכלו מטבח כניסה, חדר דיור,  - 18,20,22,24דירות מס'  ,ריםחד 3ת דירב 

  מרפסת שמש. ,מרפסת שרותנפרד(,  שירותים )בית שימוש, (אמבטיה) כללי חדר רחצה, פרוזדור, כחדר שינה( המשמש גם

 

פינת וחדר שינה הורים  ,פינת אוכל, מטבח ,, חדר דיורכניסה - (Y4 ,Y3מדגם  ניםי בבני ) 25,26דירות מס'  (,פנטהאוזחדרים ) 6ת דירב 

חצה ר רחד ,(היאמבט) כללי חדר רחצה, פרוזדור, כחדר שינה( המשמש גם ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן חדרי שינה,  3ארונות, 

 , גרם מדרגות פנימי, מרפסת שמש )גג(.ת שמשומרפס 2, מרפסת שירותשימוש נפרד(,  ית)ב שירותים הורים )מקלחת(,

  

 

   הדירה טחש .5

 : ללים אלההמחושב לפי כ _מ"ר_____: שטח הדירה הוא

 קירות החוץ של הדירה.העוברים על פניהם החיצוניים של  השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים )א(

  –לעניין זה 

 בינה לבין שטח משותף  שמש,פסת המרן הדירה לביבין  ה, לרבותשמחוצה ל הין מה לבהדיר מפריד ביןקיר ה –" קיר חוץ " (1)

 תוכנית אחרת. דירה אוה לבין או בינבקומה 

 במרכזו של קיר החוץ;רה אחרת יעבור קו המצולע האמור כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די

 .יפויכללו את החפני הקיר יוי אבן ם חיפבלא גימור; בקיר ע פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ " (2)
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 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.שטח הדירה יהיה כל מפלס בדירה; לגבי בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח  (ב)

 ים; המשטחים המשופעים והאופקיחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 דרגות.מה שממנו עולה מהלךפלס  ח יצורף למהשט

  1970 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל הבניה בתקנות התכנון ונדרש ואם להשטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת ובישבח (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.  –)להלן 

  טח הדירה.לול בשנו כיאש, ובחלק ב' 9.4 ף : ראה סעישיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה (ה)

 

 

 :פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי  .6

)לא פרגולה( תקרה דמוי  ]קירוי הכוונה למשטח מלא ות/המקור שמש ה ות/מתוכה מרפסת ._____מ"ר  :(1)שמש בשטח  ות/מרפסת 6.1

 . _____מ"ר: בשטח, אחת מעל בלבד[ הנמצא קומה

 המוצמדת(; יההחנכנית שטחי החניה עם סימון מקום )יש לצרף ת ._____מ"ר: בשטח: מס' לא מקורה /מקורהחניה  6.2

 המוצמד(;סימון מיקום המחסן  נים עםת המחס)יש לצרף תכני . _____מ"ר :(2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5

 ואחר'(;דת לרבות שבילים ורחבה/ות מרוצפות תכנית החצר המוצמ )ראה ._____מ"ר:  (4)חדת בשטצממו חצרבדירת גן:  6.6

 . שטח(ו)מהות  משים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטםצמדים או משנוספים המו  חלקים/אזורים,/חיםש שטאם י  6.7

 הדירה(. ס רצפתממפל רצפת המסתור יהיה נמוך כמסומן בתוכנית המכר. )יתכן ומפלס :מסתור כביסה

 

 :יםהשטחובי הערות לחיש

המצולע הנוצר על ידי הקווים מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך ת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" ת שמש מרפס" .1

 יםהגובלה ירשל קירות הדניים וועל פניהם החיצל המרפסת הבנויים שים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר

 .תרפסבמ

הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, מקורה בשלמות או בחחשופה ו/או  ,ונההכו "שמשמרפסת "מובהר כי 

ש בה כדי להשפיע על  יש להוהן מחוצה  הקרקע למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום

 .מרפסת לשמשת הפשיח

 

בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד הקירות; כאשר קיר ן בתוספת שטח מחסות ההשטח הכלוא בין קירא הו, סן של מחשטחו  . 2 

 יכלל שטח הקיר במלואו.יהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל

 

 "מ;  ס  20  בעובי החוץרות מתחת לקיח תיאורטי שטת תוספרתף בץ של המחוות הכלוא בין קירה, הוא השטח שטחו של מרתף .3

כאשר קיר  ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;ריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ

 ייכלל שטח הקיר במלואו.המרתף גובל בשטח משותף 

 

המופיע במפרט  חצרהבין שטח   5%של עד  וריעבש הייסט תותר ה;קפם בהיירות התומכיק, את שטח הכולל חצרל ה ששטח .4

 כר לבין השטח למעשה.המ
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 סטיות קבילות: .7

 המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:הסטיות    

  סטייה גדולה  תותרר ל חצחה שטשן עשה; ואולם לעניימובין השטח ל 6-ו 5עיפים בין שטח כמפורט בס 2%סטייה בשיעור של עד  )א(    

 לעיל. 4הערה ו 6.6מפורט בסעיף ר כיות    

 אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד     

 לעיל.  6-ו ,5 המפורטים בסעיפים ם אחרים )למעט שטח חצר(,משטח הדירה ושטחי 2%יעלו על     

  הן סטיות קבילות ולא יראו אותן  האבזרים למעשהזרים במפרט ומידות האבבין מידות  5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

 .(רונותקבועות שרברבות, א תריסים, דלתות,חלונות, , אריחים)אביזרים קרי:  כסטייה ממפרט זה   

  

     

 בע"מ.אדריכלות טודיו לבירן ס ןמולט "(:האדריכל)"להלן "  שם עורך הבקשה להיתר .8

 .נס ציונה ,12 סיני : כתובת --- :פקס 077-2008825 :טלפון  

 studio@talmonbiran.com :דוא"ל 
 
 

  בע"מ. מהנדסים א.ט   "(:המהנדס)להלן "  תכנון השלדשם האחראי ל .9

 , תל אביב. 8בית עובד   : כתובת 03-6181452 :פקס 03-5201400 :טלפון  

       office@trajtenberj.co.il   :א"לו ד 
 

 

 , המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהתיאור הבניין ב. 

 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א    * 

 .תף שומהבניין או שטחים ברכוש ה חזית   

 .הבניה מועד קבלת היתרלפים התקהתקנות, מי ורשה יראלישן ההתק ותדרישי לפות יהיו והמלאכם ריכל המוצ * 

 

 

 תיאור הבניין .1

בכל בניין, קומת . לארבעתםמעל קומת מרתף משותפת הנמצא  דומיםבניינים  4-בניין מגורים "גבוה" רב משפחתי, אחד מ 1.1

 קומות מגורים. 6 ועוד קרקע

              

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירותבבניין ;  דירות למגורים 26 :בניין  כלב      1.2                                

 

 לעסק, חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - ד( התשל"דירות)לפי חוק מכר   )*(

 ל צורך אחר.או לכ
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 קומהניין וייעודה של כל מות בבו פירוט הק – 1טבלה מס'  1.3

 

 

 הבניינים 4 -למשותפת תף רמ קומה

 כינוי או תיאור 
 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 קומת מרתף 
 )משותפת(

1- --- 

לות(, מיסעות, מעברים,  חניות )עוקבות/רגי

מאגרי   גות, דרמ ימבואות, מעליות, חדר

  נוי אשפה פימתקן ל , בותמים וחדר משא

, חדר  ר מחסנים, חדר גנרטו )פנאומטי(, 

ומערכות טכניות לפי   מתקנים  חשמל, 

 דרישת המתכננים והרשויות. 

בכפוף להיתר הבניה יתכן ויתוספו  

 גם מחסנים בקומת המרתף. 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

ישרתו גם בניין/ים  אחד  בבניין  

ניין/ים  ימוקמו בבו/או   ם סמוכי

 בניין. ה וישרתווכים סמ

  
 בכל בניין מגורים      

 כינוי או תיאור 
 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 4 קרקע  קומת כניסה לבניין

מגורים )דירות גן(, מבואת כניסה )לובי(,  

שוט אשפה )   נחמצ ות, גמעלית, חדר מדר 

יות לפי  ערכות טכנומקנים תמ , י(פנאומט

 דרישת המתכננים והרשויות. 

חניות, מיסעות, מעברים,  בפיתוח. 

 . גזל  ים/ רחבות, חצרות, צובר

 1-5 מגורים קומות 
4 

 )בכל קומה( 

חדר  מעליות,  מגורים, מבואה קומתית,

  ,פנאומטי(  מדרגות, מצנח אשפה )שוט

דרישת  ת לפי ומתקנים ומערכות טכני

 ויות. כננים והרש המת

 . דירתיים ש מחסנים י 5-ו  4ת בקומו

 
 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
 

6 2 

חדר  מעליות, מגורים, מבואה קומתית, 

  ,מדרגות, מצנח אשפה )שוט פנאומטי(

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון
 )ראשי(

  בחלקו צמוד לדירות 
 וז הפנטהא

--- --- 

, מערכות  גותדרחדר מ מתית, מבואה קו

סולאריות, מתקנים ומערכות טכניות  

)משותפות/ פרטיות(, לפי דרישת  

 הרשויות.  ו/או  המתכננים

לדירות הפנטהאוז  ת שמש ומרפס 

 גישה דרך גרם מדרגות )

 דירה(. כל פנימי ב

 --- --- --- 7 סך הכל קומות למגורים 

 (.שי)הרא ןהעליונכלל הגג   קומותין ה במני 8 בבנייןסך הכל קומות 

 

  :הרותבוה הערות

 ייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר הבניה. )א(

 נון והבניה תכרתה בתקנות הלבניין ]כהגדיזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 ר([. תבקשה להי)  

 מקובלת ה קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטה :ל עשוי להשתנות כגוןבפוע תהקומו ינויו נומינלי. כהינומות במפרט ס' הקכינוי מ (ג) 

 .מעליותהבחב'   
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 :בכל בניין  משותף חדר מדרגות 1.4 

 עד למפלס הגג.ממפלס מרתף ה ורמק: אפיון כל חדר מדרגות; 1: ין ני בבגות רהמד י מספר חדר    

 : אין. חדרי מדרגות נוספים   

    .8: מעליתכל למספר התחנות ; 2 :בניין ב מספר המעליות; יש ות:מעלי  1.5 

   .(באחת בלבדיש ) :מנגנון פיקוד שבת; 6: מעליתלמספר נוסעים    

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 ו/או    דיירי הבניין ת יגונצ מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"ימובהר כי הכוונה ב –"מעלית שבת"    )*(                       

 . 1969-ז' בחוק  המקרקעין תשכ"ט  59בהתאם לסעיף  חב' הניהול         

 

 :בניין מגוריםבכל  גמר עבודותו חומרי הבניין  .2

 

 .ילוב רגילהשב: מתועשת ושיטת הבניה; לדהש נדסניות מהתכ פיל שלד הבניין:          2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי  .םו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי ןמזוי בטון חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר         2.2

   .1חלק  1004י מס' ן ישראללפי תק קוסטי:ד אדו בי   .1045 אל מס'רלפי תקן יש :תרמי  בידוד                

  לקה. רישות התקן הישראלי למניעת החקה בהתאם לדהיה נגד החלריצוף בניין המגורים י   

   .1045מס'  אליישרקן י תלפ :בידוד תרמי ; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןחומר :רצפה ותקרה קומתית         2.3

   .1חלק  1004 לפי תקן ישראלי מס' סטי:ו קבידוד א   

  השלד. דסי מהנלפי חישוב עובי: .מבטון אלמנטים מתועשים : בטון מזוין, אוחומר גגות הבניין:         2.4

   .1045' ישראלי מס לפי תקן :בידוד תרמי  עץ.לפי הנחיות היושיפועי ניקוז ואיטום:    

או בלוק  החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון,בדופן פנימית של קיר  ול מתועש,מכל באם .ועשת בשילוב רגילהתמ חוץ:קירות  2.5

 .תאי

 :  1045ישראלי מס'  ןתק פיל :בידוד תרמי  .המהנדסתכנון : לפי עובי   

 שראלי.ירוק" של מכון התקנים הי  בעלי "תו תקן ות וקירות פנים יהיו תקר צבעי                 

 גימור קירות חוץ: 2.6

 היתר הבניה.הכל לפי התנאים ב. בשילוב אלומיניום. בקומה עליונה טבעיתאבן : עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

 אחרים; חיפויים  ב עםלמשו (שכבות 2: טיח )ץ וטיח ח 2.6.2

 שות המקומית.וחלוקת הציפויים בתאום עם הר , גווןסוגהאדריכל יהיה רשאי לשנות : חיפוי אחר 2.6.3

 

הבידוד  יקו את שיעור  ענ ה י ובכל מקר   ב,או משולו/ או בלוק תאיו/או בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןחומר: בין הדירות קירות הפרדה 2.7

 .  1חלק    1004י  י ת" פ י הנדרש על  האקוסט 

 

 :מדרגותחדר  2.8

גות דרהמ לחדריוסטי ד האקהבידו ;סבי המהנדוישלפי ח עובי:או משולב. : בטון מזוין או בנוי חומר: קירות מעטפת 2.8.1  

 דין.הוראות כל  והמעלית יבוצע על פי

בעל "תו תקן ירוק" מטעם  ,הריצוף ת וגמכד חיפוי בשיפולים .עד תקרה + צבע אקרילי : טיחחומר: ימור קירות פניםג 2.8.2 

  קנים. תעם מכון הירוק" מט ןתו תקבעל " טיסינט סיד+  : טיחמרו ח: גימור תקרה מכון התקנים.

בהתאם לדרישות  ,לבן צמנטנסורה או גרניט פורצלן או טראצו  מדרגות בניין המגורים יהיו מאבן ות ופודסטים:מדרג      2.8.3 

כנגד  ספסיםדסטים( ופסים מחווומשטחי הביניים )פ דרגותשיפולים תואמים לאורך המ בעלותהתקנים הרלוונטים, ו

 החלקה.

 . 1142, בהתאם לת"י ב )לרבות מאחז יד(: מתכת ו/או בנוי ו/או משוליד מאחז /מעקה 2.8.4 
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   חדר המדרגות. באמצעות: עליון ראשי  עליה לגג 2.8.5 

 

 

 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

לן, יו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצגימור קירות פנים יה: מרו ח: מבואה קומתית יםפנירות גימור ק 

 רה.וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(  עד לתקעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח עד לגובה משקופי הדלתות, מ

 יבוצע טיח מעל תקרה זו(. תקרה מונמכת לא ה של )במקר תו תקן ירוק""בעל סינטטי  סיד+ יח ט: מרחו : גימור תקרה 

 .אבן נסורה או גרניט פורצלן: ריצוף 

  

 :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

וי הקשיח פחיה דלת הכניסה, מעל ף , לפחות עד לגובה משקוןאו גרניט פורצל אבן נסורה או קרמיקה: חומר: ימור קירות פניםג

  ירוק"(.קן ו תת רילי )"בעלע טיח וצבע אקיבוצ

 .או תקרה דקורטיבית ו/או תקרת משנה )"בעל תו תקן ירוק"(,סינטטי  סיד: טיח + חומר: התקרגימור 

בתקן דים העומו מ"ר,  0.64-מ יח הבודד לא יפחתרוג גרניט פורצלן. שטח הא( או אריחים מסאבן נסורה )שישחומר: : ריצוף

 . חלקהמניעת השראלי להי

, בחזית 816ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י  הקרקע בקומת תיבות דואר ימוקמו

 מקומית.הר יהיה לפי דרישת הרשות אר, עיצוב המספן יותקן מספר בניין חיצוני ומוהבניי

 תו תקן ירוק" מטעם מכוןבעל " טטי,ניס בסידצבוע או בבטון  ניםטיח פ: ות חניהגימור קיר :מקורהמר חניה ג דותעבו  2.11

   טעם מכון התקנים.במלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מ: בטון צבוע חומר: גימור תקרההתקנים.  

 .תמשתלב באבן וא קחלמו בבטון יעשה ותיהחנ או המרתף  רצפת גימור: מקורה ת חניהגימור רצפ 

 . 6.1.3ת פיתוח סעיף ראה עבודוא מקורה: ה לחני גימור 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכדומה.  חדרי אשפה קומתיים, חדר/ים טכניים 

 –בחדרים טכניים  :גימור תקרה. ('וארונות חשמל, מים וכ ת,למעט גומחו)סיד, יצבוע בצבע סינטטי דוגמת פול: טיח גימור קירות 

 .כון התקניםעים, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מבטון צבוע בצבע סינטטי. כל הצב 

 .לבמשואו צלן פוראו טראצו : גימור רצפה              

 רישות כל דין.דבהתאם ל, צלןפוראו בקרמיקה  ת יעשהועבודות גמר של הרצפה והקיר חדרי אשפה קומתיים: 

 

 

  :הערות

 .יםן התקנן ירוק" מטעם מכו "תו תק י בעל יהיו תקרה וה ותקירהת עצבי כל  . 1

    .למניעת החלקה 2279יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי  שותפים(ים המ)בדירות ובשטח בניין בריצוף . 2

 

 ם מזוגגת, בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמן.ומיניולדלת א: יש, ן לבנייניסה דלת כ 2.13

 אין.: ן י ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה   

 לל מחזיר שמן.ש, כודלתות א :מדרגות י דלתות חדר 2.14

חומר  ,תאור :ש משותףלשימו  םדלתות וחלונות חדרי  .ןאו דלתות אש כולל מחזיר שמ פח תותדל ות חדרים טכניים:/דלת 

 .האדריכל ןנוכתלפי וכמות, 

   אין.  :קומתי  דלתות לובי  2.15

 .: ישמשותפים יםוחלק חדרים ,םיי טכנים /חדר חניות, מדרגות, מבואות קומתיים, י, לובי, חדרן לבנייבכניסה , תאורה 2.16

 ולחצן מתוך הדירה   ת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגותנון שבגבבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנ              

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות              

  האדריכל. בגוון לפי בחירת ני בלבד(החיצו )בחלקם י אחרפח מכופף צבוע בתנור או ציפו ומים: חומר:ארונות חשמל, גז  2.17
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או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל  ,משותף נפרדלמונה  יחוברו המחסניםשל כל  הזנות החשמל :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

 .המוכר החלטת עפ"יאו למונה הדירתי אליו משויך המחסן מחסן,  

 של הבניין לפי  הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף  : יש.שותפותמ קטרומכניותות אללמערכלתאורה ו חיבור חשמל     2.19

גם  ן, אך ימוקמו בבניין הסמוך ו/או ימוקמו בבניין הסמוך וישרתוירתו הבנינו מערכות משותפות אשר ישל )יתכמתכנון מהנדס החש  

 הרשויות השונות(. הבניין, בכפוף לאישור 

 

 פרטי זיהוי( –ור בפרק א' ף לאמתיאור הדירה )בנוס .3

 

 גובה הדירה*: 3.1 

 מ'. 2.50-ות מחלא פ :גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה   

 מ';  2.05 -: לא פחות מרו גובה חדרי שרות ופרוזד   

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: *גובה מחסן דירתי )באם נרכש(  

 מ';  2.05 -לא פחות מ: (ה)באם נרכש חניה מקורה*גובה   

 

 נימליטח המישט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בלמעהערה: * 

 המינימלי הקבוע על פי דין.י התקנות לא יפחת מן הגובה פהקבוע לגבי חלקי דירה על   

 

 

 

 ם אותה.משי המשו בדירה ובשטחים המוצמדים לה א ים וגימוריםרשימת חדר – 2טבלה מס'  3.2 

 שלאחר טבלה זו(. הבהרות, /)ראה פרוט יתר בהערות  

 

 פרק א'  4פי תיאור הדירה בסעיף אופציונלים. הקיים בפועל בדירה ל אזורים/להלן רשימה כוללת של חדרים/חללים

 ולפי המוצג בתוכניות המכר.
 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) ת ותקרותקירוגמר 
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 בס"מ( )

 (4)יפוי וח (3)ריצוף
 מידות אריחים )בס"מ( 

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 הערות 

 סה י כנ 
בלוקי   בטון,

 תאי ןבלוק בטו/בטון
 (1) 

 ראה פרוט בהערות בהמשך.  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 חדר דיור 
בלוקי   בטון,

 אית ןבלוק בטו/בטון
 (1) 

 . בהמשךערות ראה פרוט בה  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 מטבח 
בלוקי   בטון,

 תאי ןבלוק בטו/בטון
 (1) 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

בגובה חיפוי לכל אורך משטח העבודה 
לכל אורך משטח  לפחות  ס"מ 60

 . העבודה 
חיפוי    -BIכאשר התנור אינו ביחידת 

  –קירות תואם מאחורי התנור וסביבו  
חיפוי הקרמי ועד עליון של ה בקו הסף ה

 מעל הריצוף( מ'  1.5ל גובה ש)  הרצפה
 המשך. ה פרוט בהערות ב אר

מעל משטח ארון    קרמיקה   חיפוי 
 חתון ת 

 --- ( 4)ראה 

 פינת אוכל 
בלוקי   בטון,

 תאי ןבלוק בטו/בטון
 (1) 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ר פרוזדו 
בלוקי   בטון,

 תאי ןבלוק בטו/בטון
 (1) 

 . ות בהמשךבהער ראה פרוט אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 הורים   ה חדר שינ 
בלוקי   בטון,

 תאי ןבלוק בטו/בטון
 (1) 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 שינה   י חדר 
בלוקי   בטון,

 תאי ןבלוק בטו/בטון
 (1) 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין ( 3)ראה  ( 2) ראה
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 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) ת ותקרותקירוגמר 
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 בס"מ( )

 (4)יפוי וח (3)ריצוף
 מידות אריחים )בס"מ( 

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 הערות 

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 לפי הוראות הג"א 
 . ה פרוט בהערות בהמשךאר אין ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א 

 . רות בהמשךראה פרוט בהע אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1) האר מרפסת שירות 

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

  קיבלו בטון,
 תאי ןבלוק בטו/בטון

 למים" "עמידים 
(1) 

משקוף הדלת  חיפוי קירות לגובה   אין ( 3)ראה  ( 2) ראה
י בעל  בע אקריל ת. ומעל טיח + צלפחו

 טעם מכון התקנים. וק" מ"תו תקן יר
 --- ( 4)ה אר חיפוי קרמיקה  . בהמשך ראה פרוט בהערות  

חדר רחצה  
 )מקלחת( 

  קיבלו בטון,
 תאי ןבלוק בטו/בטון

 למים" "עמידים 
(1) 

משקוף הדלת  חיפוי קירות לגובה   אין ( 3)ראה  ( 2) +צבע אקריליטיח  
טיח + צבע אקרילי בעל  לפחות. ומעל 

 התקנים.  מכון ו תקן ירוק" מטעם "ת
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . בהמשך פרוט בהערות ראה  

 שירותים 

 ( בית שימוש נפרד ) 

  קיבלו בטון,
 תאי ןבלוק בטו/בטון

 למים" "עמידים 
(1) 

 מ'.  1.50עד גובה חיפוי קירות   אין ( 3)ראה  ( 2) ראה
"תו תקן   ומעל טיח + צבע אקרילי בעל

 התקנים. ירוק" מטעם מכון  
 . ערות  בהמשךוט בה ראה פר

 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה 

 מרפסת שמש  
בלוקי   בטון,

 תאי ןבלוק בטו/בטון
 (1) 

 . 2.6ף חיצוני ראה סעי וי קיר פחיפוי/צי אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 
 המשך. ט בהערות ב ראה גם פרו

 רחבה מרוצפת 
 )בדירות גן( 

קי  בלו בטון,
 תאי ןבלוק בטו/בטון

 (1) 
 . 2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 רוט בהערות בהמשך. ראה גם פ

 מסתור כביסה 
בלוקי   בטון,

 תאי ןבלוק בטו/בטון
 (1) 

 3.4יף עראה ס  אין אין ( 2) ראה

 גרם מדרגות פנימי 
בלוקי   בטון,

 תאי ןבלוק בטו/בטון
 (1) 

 --- ( 6)ראה  ( 2)חר טיח  או א 
פרוט  ראה   מדרגות ומשטחי ביניים 

 ושאר הערות בהמשך.   (6)בסעיף 

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

בלוקי   בטון,
 תאי ןבלוק בטו/בטון

 (1) 

צבע  קירות גימור  .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  

 ןגרניט פורצל

 מ"ר  0.2-כ ד טח אריח בודד עש אין

 לבחירת היזם/קבלן

 

 לטבלה:והבהרות הערות 

 

 כל שיהיו כאלה, ניתן כ -למחצה ם ל קירות מתועשים/מתועשיבלוק תאי )בדופן פנים שבטון/בלוקי בטון/ חוץ: רותיק :ותרחומר קי  ( 1)

  וונטית לרבות שמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרל  

בחדרי י גבס.לוקי בטון תאי/בלוקוקה פנימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי בטון/בים )חלהפנ קירות וד תרמי של בנייני מגורים(.ביד: 1045 "יבת  

 הקירות בבלוקים המוגדרים ע"י היצרן "כעמידים למים" או מבלוקי בטון".  יבנומקרה  חצה בכלר  

 : לבן.גוון  ורף.הע קודת פחיוהנ בממ"ד לפי. קרילי+ צבע א: טיח גמר קירות ( 2) 

 חצה, יתכן שמעטפת הפנים של קירות אלו יעשו מלוחות גבס.מתועשת למו יבוצעו בשיטה מתועשת א וץת החקירו םבא         

 לבן. גוון: .סיד סינטטי + : טיחמר תקרותג 

 .אקריליצבע טיח + (: יללא חיפובתחום ) שירותיםקירות בחדרי רחצה ו גמר  

 . כון התקנים הישראלי ם ממטע "קירו "תו תקן  ים יהיו בעלי ות פנות וקירקרכל צבעי הת 

אריחים מסוג גרניט   , R-9דרגת התנגדות להחלקה ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות וב   2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י : ריצוף ( 3) 

 , מגורים   דירות מוש ב ושכיחים בשי  נפוצים גוונים התואמים לדוגמאות/ ונים גמאות/גוו ד  3  -צוף ו סדרות של רי   4  ן מבי  הקונה  ת ר לבחי.  פורצלן 

ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה   33/33ס"מ או    45/45או  ס"מ    60/60במידות  ניטרלי.   -ן בהיר  בגוו  מהם ד  אח  לפחות 

  רחצה ומרפסות. למעט חדרי  בכל הדירהש לחדרים אלו.  מהנדר 

ת ובדרגת ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיו   2279רישות ת"י  בד העומד  . ג א' ו ס : רותמרפסת שי שירותים, , הצרחי /ף בחדרריצו  -  

גוונים דוגמאות/   3  -ו  סדרות של ריצוף   4, אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין  R-11וברצפת תא מקלחת R-10 התנגדות להחלקה  

מניעת   , ס"מ   33/33ות  במיד  י. יטרלנ -היר  בגוון ב   מהם   אחד ות  ח לפ   רות מגורים, ש בדי שכיחים בשימו ו  גוונים נפוצים \ התואמים לדוגמאות 
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 שתציג החברה או הספק, שיבחר על הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,    בחירת   מהנדרש לחדרים אלו. יה פחותה  ההחלקה לא תה

  ידה. 

התואמים   נים ווג/ מאות דוג  3  -ריצוף ו   סדרות של   4מבין   ש ת הרוכ לבחיר  סוג א'. רצלן גרניט פו :רחבה מרוצפת/שמבמרפסת שריצוף  -

המתאימים   .ס"מ 33/33 במידות  . ניטרלי  -בגוון בהיר  מהם    אחד פחות  ל   . יחים בשימוש בדירות מגורים גוונים נפוצים ושכ \ מאות לדוג 

ממבחר שתציג החברה או תעשה בחירת הרוכש    קוז, ובדרגת ההחלקה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשם.שיפועי ניבגודלם ליצירת 

 ך בשיפולים(., אין צורה בחיפוי קשיחוץ מחופהח ירק ות שבהםמקו)במ ה., שיבחר על ידפקהס

נים נפוצים גוו\ אמים לדוגמאות תוהנים  גמאות/גוודו   3מבין לפחות    ת הרוכש לבחיר  -א'. קרמיקה  סוג  :שירותיםרחצה ו  י בחדר חיפוי  ( 4)

מיקה )חיפוי קירות בקר"מ.  ס   30/60-או כ   ס"מ   25/33-ניטרלי. במידות כ  –בגוון בהיר    ם מה   אחד ם.  ושכיחים בשימוש בדירות מגורי

 קרילי(. צבע א + ל החיפוי ועד לתקרה טיחמע הדלת. ללא שינוי מהמחיר עד גובה קו משקוף  הרת הקונבמידות לבחי

ינוי ס"מ ללא כל ש 33/33, ס"מ   /5020נוספות   וכן במידות  מות למפרט קונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים המידות דו מת ה בהסכ   

צפות והנקזים קירות, הרי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות. הטמובנית כולל בידוד אקוס בוצע סיגרהגלויה תרת צנל רה.חיר הדיבמ

 .דרים סמוכיםלקי בניין/חבר מים לחלמניעת מע םישות התקנים הרלוונטייכל דין ולפי דר אטמו לפי הוראותובים יבאזורים רט

גוונים נפוצים ושכיחים \התואמים לדוגמאות   דוגמאות/גוונים   3חות  בין לפ ירת הרוכש מ . לבחסוג א'     -  קהות קרמי חיפוי קיר: מטבחחיפוי ב  

 מאחת הרוכש תעשה  בחירת .  ס"מ   30/60-ס"מ או כ   25/33-דות כ ניטרלי. במי  –בגוון בהיר    הם אחד מ בשימוש בדירות מגורים 

ודה )מעל ארון תחתון.  כאשר לכל אורך משטח העב פחות  ס"מ ל   60ובה  בג ה. יד ל שתציג החברה או הספק, שיבחר ע דה,  מי / מדוגמא/גוון 

מ' מעל    1.50צפה )גובה  ועד הר מי קר סביבו בקו הסף העליון של החיפוי הו ם מאחורי התנור ירות תוא חיפוי ק   BIהתנור אינו ביחידת  

 ע אקרילי. צב   קירות: טיח +י וב . מעל החיפוריצוף( ה 

 מ"ר .  .200  -עד כ   לבחירת הקבלן/יזם. שטח אריח בודד   ורצלן גרניט פ  מסוג ש(: כנרש )ככל ריצוף במחסן  ( 5) 

המדרגות יהיו רום ושלח חיפוי  .2חלק  1554לדרישות תקן ישראלי מס'  (4Y ,3Yמדגם  ניםבבניי  הפנטהאוז)לדירות  ניםות פגמדר ( 6)

דירה. גמר האבן יהיה יצוף בן הרוור בהתאמה לגיה ככל האפשהמדרגות )לוח אחד לכל הרוחב( גוון האבן יה כל רוחבה אחת למיחיד

 .טמ

 

  הערות: 

 ור ד ולא תינתן האפשרות לבחשל ספק אחתעשה אך ורק ממבחר כי בחירת הרוכש  שלמניעת ספק יודג –דייר /בחירת הרוכש 

 י החברה.מאלו שנבחרו ע"קים שונים, גם מספ צרים שוניםומ 

 גמת מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוה( הבני ע אחרת בהיתרהמרפסות )באם לא נקב ב מעקותצועי – מעקה 

 קים ומסעדים"."מע 1142הנחיות ת"י  החזית ולפי        

 מניעת מעבר מים נטים לוולפי דרישות התקנים הרלפי הוראות כל דין ולייאטמו  וביםבאזורים רט הנקזיםהקירות, הרצפות ו –יטום א          

 סמוכים. חדרים/  י בנייןלקלח  

 . ס"מ 2 -עד כ סמוכיםים לחלבין ל ומרפסת שרות, "דבכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ – הפרשי מפלסים 

 .כלהאדרי תכנוןלפי  ,ב(גובה/רוח ס"מ 20עד ר בתקנות )המותגובה  ה( עד)מדרג מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /פסות שמשביציאה למר 

 הלצנרת גלוי מפרט המחייב.ובכל מקרה לא יפחת מהנחיות ה .מצוין בטבלהיעשה לגובה הירות יפוי הקובה חג  - קירותציפוי  /י חיפו 

 רות.פוי קרמיקה זהה לגמר הקיקוסטי וחייבוצע סגירה מובנית כולל בידוד א  

   ת החברה. חלט לפי ה ס"מ,    60  -מ   ת קמורות שאורכם פחות ש פינו י ם  בא   , PVCלומיניום או  יבוצעו פינות מפרופיל א   –פוי  בחי   ופיל פינות ר פ 

 שהאבן יהן היות , לפ2חלק  5566ת הבאות מתוך ת"י ראוולהיש לשים לב  -תף/פרטי(אריחי אבן טבעית )ככל שיותקנו בשטח המשו  

 הרצפה  רכת האריחים המשמשים במע ת או ו וחהלגוון כמו כן, . מרקםגידים והבדלי גוון ו  ו נימים,ות בים להיעלול טבעי, היא חומר        

 טרות  נשמרים למ ים שברצפה לבין הלוחות או האריחים ה ח גוון בין הלוחות או הארי עלול להשתנות בחלוף הזמן, ולפיכך עשוי להיות שוני ב             

 . תחזוקה           

 יצוף בדירה."ג הרע רהו/או הברקה ע"י החב ש כי לא יבוצע ליטושספק יודג ניעתלמ - ההברק/ליטוש 

 ו/או  פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןהמכרהחברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית תבחר ככל ו) – קורה/ות ,רגולהפ 

 .משולב 

 ת למערכות, ארונוחבחופים, בגב ארון מטרות וחזיתות מלמעט בשולי קית, ס"מ לפחו 7ובה גביצוף )פנלים( מחומר הר –ם ולי שיפ 

 (.ת )גרונגפינו ם, ללא קיטוםרים טכניים. חיפוי ושיפוליזווא 
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  לפחות. מ"מ 3של  )פוגות( ביצוע מרווח בין אריחיםנדרש חיפוי, ונים לריצוף דרישות התקי לפ – מרווחים )פוגות( 

 

 או במסמך אחר צויין כך בטבלה, במפרט מכר זהמובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם )

 ה(.הרכיש להסכם שצורף 

 

 ארונות: 3.3

 להתקנה שטוחה של  ור, חיתוך פתח המתאיםלכיהארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת  תחתון:ארון מטבח    3.3.1 

 , הכנה למדיח כלים.  )כולל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה( הכיור/ הכנה לכיריים מובנות

 .  MDFט. שאר חלקי הארון עץ )סנדוויץ'( או עץ דיקיהיה מובד )סנדוויץ'(, וגב הארון ץ מעיו מען והמדפים יהגוף הארו                    

 מעל   ס"מ 90 -ס"מ לפחות. גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ  60-עומק הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה  כ  

 הארון.תחתית למניעת רטיבות של  מיד למיםפוי עס"מ ובחי 10 -הגבהה )סוקל( בגובה של כ . בתחתית הארוןי הריצוף נפ  

 ידות הפינה של הארון יותקנו "פתרונות פינה"."מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. ביחס 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב   

 שיוצגו ע"י  טרלי(בהיר ני ואחדלבן וונים לפחות )מהם אחד ג 5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמציפוי חיצוני: : מתכת. ידיות  

  בגוון לבן.ו/או מלמין  קהייפורמ: יםמדפפנימי וגמר ציפוי חר/ו על ידי החברה. ם שיבהספק/יהחברה ו/או   

 .ונההחלטת הקנה בפועל של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם לתכנון והתק  

  ועדובמקומות שי בות דלתות ומדפים,ו, לרהמטבח בשלמות החליט הדייר שלא להתקינם, על המוכר לספק את ארון  

 כנות הדרושות.להתקנת הכלים החשמליים המובנים )ללא חללים( ולרבות הה  

 ראה הערה בהמשך.  מידות:(1)  

 

    .ראה נספח ג' :התחתון מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

    

מאבן   ס"מ 2-ת מבעובי לא פחו ודהטח עבהקונה משירת לבח : תיאור:לכל אורכו  ון מטבח תחתון דה מעל ארעבו  משטח

עם שוליים לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 דרישות ת"י ל או שווה ערך(, העונהסר טבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קי

ט יותקן קנ שטוחה של כיור. בהיקף המשטחלהתקנה יותאם המשטח ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם.  2בהבלטה של 

בוד בחזית המשטח ככל  עי עם י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאונה רכר )הק"י המוו יקבע עפן עיבודאוה שוגבעליון מ

 . לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(. הנדרש כולל אף מים בכל היקף המשטח

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3המוכר תציג בפני הקונה /חברהה ל ידו.ים שיבחר/ו ע/פקהסאו ע"י המוכר ו/דוגמאות שיוצגו מגוון רת הקונה מתוך לבחי גוון:  

  . לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(.()אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרליות לפחגוונים    

  

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

ון מ"א אר 1רשאי להציע לדייר להמיר עד  היהי ספציפי המוכרשל תכנון המטבח המסיבות  -חדרים  4.5בדירות מעל : הערה

 עליון פינתי. ה לא יותר ארון מטבחה זמטבח עליון. במקרמ"א ארון  2 -ן בח תחתומטב

 מבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לארון המטבח התחתון.   

 לכל אורכו.אחד  דף חות מרון יכלול לפס"מ לפחות. הא 30קו ס"מ לפחות ועומ 75ן ארון העליוגובהו של ה  

 

ס"מ לפחות. הכולל     80 מידות:ב ,תלוי או מונחאו טרספה,  נדוויץ'ס עץ תחתון ארון )כללי(, רחצה בחדר(: ם )ציין חרי ת אונו אר 3.3.3 

 שולב בכיור.י מחרס/ שיש/ ניאו קוורץ מדלתות, מדפים, צירי נירוסטה. משטח העבודה אינטגרל   

 חלטת י הלפ גוון: ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהאיפורמ: ימי נפציפוי החברה.  החלטת ילפ אחראו  הקאיפורמוני: ציפוי חיצ  

 החברה.   

    .ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון   
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 .טר אורךמ 6: חדרים 6-ו  5 ורך. בדירתמטר א 5חדרים:  4-ו חדרים  3בדירת ארונות מטבח:  כללית של אורך מדידת (1) 

    תנור, כיריים וכיו"בלמדיח,  דיםהמיוע ון(. חלליםבת פעמיים באורך הארת מחוששקיימ המדידה לאורך הקיר )פינה ככל     

     ארונות המטבח, לא אורךמידות ב 5% -טיות עד כ)למעט מקרר( המשולבים בתוך הארונות יכללו באורך הארונות. ס     

   זה. אורי ה מתי יחשבו כסטי      

 שבגב ארונות המטבח קיימים יר שבון כי יתכן ובקי, על הקונה לקחת בחוע עצמח וביצה של זיכוי עבור ארונות המטבקרבמ(2)  

 פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.                  

 

 ביסה:תליית כתקנים למי  3.4

 ה.ישירה למתקן תליית הכביסתהיה גישה ממנו אשר  קיר חוץפתח ב              

של  , באורך מינימליפלסטיקחבלי כביסה  5לגלות, ל גכול צביםינ ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: קטנה() מיתקן לתליית כביסה 

 . סה"כ מטר 8 -באורך של לא פחות מכביסה  לל חבליכו ס"מ 120באורך מינימלי של או מתקן מתרומם  , ס"מ 160 

 מתקן שווה ערך בחצר. אפשר שיותקן ן:גות הלדיר 

המבנה, במקום מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות  תכת מגולוונת על קיררפסת משמעו מתקן מממתקן ש"ע לתליית כביסה בחצר או במ 

  ים יהיוהחבל ס"מ. 160כביסה באורך מינימאלי של חבלי  5ל לפחות מקובע לקיר. המתקן יכלויהיה יציב ו המבנה. המתקן 

      וניתנים למתיחה. UVתיים, עמידים לקרינת כואי 

זרועות, מאלומיניום או   3רוסלה( עם עמוד הכולל לפחות זה במתקן מסתובב )ק החלטתו, להמיר מתקןהדייר יהא רשאי, עפ"י  

 בוע.תכת מגולוונת. המתקן יהיה יציב ומקממ 

 . 5100 ישות ת"ידרי לפכל  ה .ו/או משולבאלומיניום סה: ר כבי תו סמ 

גן/ים, במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתליית פריטי וי של המז: בחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיברההע

 . (המיוחד )הנחיות משהב"ש טכביסה גדולים שלא יפחת מהשטח המצוין במפר 

 

 

 

   "מ()מידות בס  ת ותריסים בדירהימת דלתות, חלונו רש – 3טבלה מס'  3.5

  

מידות המעברים  שינויים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה,כנו : יתההער 
 ניה. ראה גם הערות נוספות בהמשך.ון והבת התכנהחופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנו  

 
 

 

 (Y4בבניין מדגם ) 1,2דירות מס' , גן-חדרים 6דירת ב

 תריסים תחלונו   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כ(/ נגרר/  כע"

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב( )גובה/ 

 )עץ חומר 
ניום/  אלומי

 ר( מתכת/ אח

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 רר/כיס/אחר( ג נ 

ידת  ות וממכ
  חהפת

 )גובה/ רוחב( 

  /)עץ  חומר
יום/  אלומינ

 מתכת/ אחר( 
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
כ.ע.כ/נגרר/  

 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/205 --- --- 

 דיור חדר 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 מ' אלו אלומ' 
 חשמלילה גלי

 כולל גיבוי ידני
265/205 --- 265/205 

 מטבח  

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

--- 95/95 --- 

--- 

--- --- 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 
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 תריסים תחלונו   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כ(/ נגרר/  כע"

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב( )גובה/ 

 )עץ חומר 
ניום/  אלומי

 ר( מתכת/ אח

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 רר/כיס/אחר( ג נ 

ידת  ות וממכ
  חהפת

 )גובה/ רוחב( 

  /)עץ  חומר
יום/  אלומינ

 מתכת/ אחר( 
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
כ.ע.כ/נגרר/  

 כיס/חשמלי/אחר( 

חדר שינה  
  1הורים 

1 

 ילה ציר רג עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג אלומ' 

1 

 ניה יד גליל אלומ'  אלומ' 

80/205 115/95 115/95 

 2 שינה  חדר

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/205 115/95 115/95 

 3 ינה חדר ש

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/205 115/95 115/95 

 4 שינה  חדר

1 

 גילה ציר ר  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/205 115/95 115/95 

 ממ"ד  
)משמש  

 ר  כחד
 ( 5 השינ

1 
י  דה לפלפ

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נגרר 
 יות  לפי הנח 

 פקוד העורף 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

70/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/יםכנף אחת או שתיים,  

          הנחיות הג"א.  לה לפירגיאו ציר   ס. לכי
--- --- 

חדר רחצה  
 כללי

 (אמבטיה)

1 
 + עץ 
   אור -צוהר/צו

 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

חצה  חדר ר
 וריםה

 )מקלחת(

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי  
 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

70/205 55/95 --- 

 שירותים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 לה ר רגייצ

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1 

 לה ציר רגי עץ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 
 פח 
 

 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 
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 3,4' דירות מס, גן-חדרים 5דירת ב

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

)עץ חומר 
לומיניום/  א
 תכת/ אחר( מ

ר  חה )ציג פתיוס
  / כע"כ(/ נגרר

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ניום/  אלומי

 ר( כת/ אחמת

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

ומידת   ותכמ
  הפתח

 ה/ רוחב( וב)ג

  /)עץ  חומר
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 יס/חשמלי/אחר( כ

 ניסה כ

1 

 גילה ציר ר  וןבטח פלדה

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/205 --- --- 

 ור חדר די

1 

 נגרר כ.ע.כ  זוגג ומ' מלא

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 ידני גיבויכולל 
265/205 --- 265/205 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

--- 95/95 --- 

--- 

--- --- 

--- 

 --- אוורור מכני  

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

חדר שינה  
 1 הורים

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג אלומ' מזוג 

1 

 ידני גלילה  אלומ'  ' ומאל

80/205 115/95 115/95 

 2 חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ .ע. ר כנגר ' מזוגג אלומ

1 

 גלילה ידני אלומ'  ' ומאל

80/205 115/95 115/95 

 3 חדר שינה 

1 

 ה רגילציר  ץע 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/205 115/95 115/95 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 4 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
גילה(.  )ר ציר

 חוץ פתיחה 

1 

 ג מזוג  אלומ' 
 נגרר 

 לפי הנחיות  
 פקוד העורף 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

70/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  סיסים, הנגררת/יםכנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ור
          א. הנחיות הג"גילה לפי רציר או   לכיס. 

--- --- 

ה  ח. רחצ
 כללי

 (אמבטיה)

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- 
 
--- 

 70/205 --- --- 

ח. רחצה  
 הורים

 )מקלחת(

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ציר רגילה 

1  
 וגג אלומ' מז 

 

 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

70/205 55/95 --- 

 רותיםשי

1 

 ילה ציר רג עץ

--- 

 --- מכני אוורור 

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1 

 ר רגילה יצ עץ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

)עץ חומר 
לומיניום/  א
 תכת/ אחר( מ

ר  חה )ציג פתיוס
  / כע"כ(/ נגרר

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ניום/  אלומי

 ר( כת/ אחמת

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

ומידת   ותכמ
  הפתח

 ה/ רוחב( וב)ג

  /)עץ  חומר
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 יס/חשמלי/אחר( כ

1 

 ר רגילה יצ פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 
 פח 
 

 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

 
 
 
 5,6דירות מס' , חדרים 6דירת ב

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

ץ חומר )ע
ניום/  אלומי
 אחר(   /מתכת

  סוג פתיחה )ציר
גרר/  כ(/ נכע"

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב( )גובה/ 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

ידת  ות וממכ
  חהפת

 )גובה/ רוחב( 

  /עץ חומר )
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 חשמלי/אחר( /כיס

 ה כניס

1 

 ילה ציר רג פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/205 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 מ' אלו אלומ' 
 חשמלילה גלי

 כולל גיבוי ידני
265/205 --- 265/205 

 מטבח  

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

--- 95/95 --- 

--- 

--- --- 

--- 

 --- נימכ רור אוו

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

חדר שינה  
  1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג אלומ' 

1 

 ידניגלילה  אלומ'  אלומ' 

80/205 115/95 115/95 

 2 שינה  חדר

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 .כ נגרר כ.ע  מזוגג מ' אלו

1 

 ניגלילה יד  אלומ'  ' ומאל

80/205 115/95 115/95 

 3 חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/205 115/95 115/95 

 4 נה שי חדר

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ניגלילה יד  אלומ'  אלומ' 

80/205 115/95 115/95 

   "דממ
ש  שמ)מ
 ר  חדכ

 ( 5 השינ

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נגרר 

 לפי הנחיות  
 פקוד העורף 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

70/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  ים/ ררתהנג, הדף ורסיסים פלדה נגד גז,ים,  כנף אחת או שתי

          הנחיות הג"א.  ה לפיאו ציר רגיל  ס. לכי
--- --- 
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

ץ חומר )ע
ניום/  אלומי
 אחר(   /מתכת

  סוג פתיחה )ציר
גרר/  כ(/ נכע"

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב( )גובה/ 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

ידת  ות וממכ
  חהפת

 )גובה/ רוחב( 

  /עץ חומר )
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 חשמלי/אחר( /כיס

חדר רחצה  
 כללי

 (אמבטיה)

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

חדר רחצה  
 הורים

 )מקלחת(

1 
 + עץ 
 ור  א-צוהר/צו

 ציר רגילה 

1 

 ' מזוגג ומאל
   וינט 

 ( יפק)

--- 

--- --- --- 

70/205 55/95 --- 

 שירותים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 לה ר רגייצ

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1 

 ציר רגילה  עץ

1  
 אלומ' מזוגג 

 
 כ.ע.כ   נגרר

--- 

--- --- --- 

70/205 95/95 --- 

דירתי  מחסן  
 וד צמ 

)ככל  
 ( שהוצמד 

1 
 פח 
 

 ה ילרג ציר

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

 
 

 

 

 7,8דירות מס' , חדרים 5דירת ב

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
ניום/  אלומי

 תכת/ אחר( מ

  רסוג פתיחה )צי
  / כע"כ(/ נגרר

 (אחר

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

 חומר )עץ 
יניום/  אלומ

 ר( כת/ אחמת

יחה  סוג פת
כע"כ/  /יר)צ

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 ( מתכת/ אחר

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 אחר( כיס/חשמלי/

 ניסה כ

1 

 לה יגציר ר  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/205 --- --- 

 יור חדר ד

1 

 .כ כ.ע   נגרר זוגג ומ' מלא

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

265/205 --- 265/205 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

--- 95/95 --- 

--- 

--- --- 

--- 

 --- אוורור מכני  

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

ינה  חדר ש
 1 ריםוה

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/205 115/95 115/95 

 2 חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ' מזוגג אלומ

1 

 ידני גלילה  אלומ'  ' ומאל

80/205 115/95 115/95 
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
ניום/  אלומי

 תכת/ אחר( מ

  רסוג פתיחה )צי
  / כע"כ(/ נגרר

 (אחר

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

 חומר )עץ 
יניום/  אלומ

 ר( כת/ אחמת

יחה  סוג פת
כע"כ/  /יר)צ

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 ( מתכת/ אחר

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 אחר( כיס/חשמלי/

 3 חדר שינה 

1 

 ה רגילציר  ץע 

1 

 נגרר כ.ע.כ  זוגג ומ' מלא

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/205 115/95 115/95 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 4 שינה

1 
פי  ה ל פלד

 א  הג"
  ציר )רגילה(. 

 חוץ פתיחה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נגרר 

 לפי הנחיות  
 פקוד העורף 

1 

 .  יס נגרר לכ אלומ'  ' ומאל

70/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים
          יות הג"א. או ציר רגילה לפי הנח   לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה  
 כללי

 (אמבטיה)

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ציר רגילה 

--- 

 --- יר מכנ אוורו

--- 

--- --- 
 
--- 

 70/205 --- --- 

ה  רחצח. 
 הורים

 )מקלחת(

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ציר רגילה 

1  
 אלומ' מזוגג 

 

 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

70/205 55/95 --- 

 רותיםשי

1 

 ציר רגילה  עץ

--- 

 --- מכני אוורור 

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1 

 ר רגילה יצ עץ

1  
 מזוגג מ' אלו

 
 כ.ע.כ   נגרר

--- 

--- --- --- 

70/205 95/95 --- 

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 
 פח 
 

 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

 

 

 

 9,11,13,15דירות מס' , חדרים 5דירת ב

 סיםתרי חלונות   תותלד ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
יום/  אלומינ

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
יניום/  ומאל

 אחר(   /מתכת

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
ם/  יניואלומ

 אחר(   מתכת/
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
כ.ע.כ/נגרר/  

 חר( כיס/חשמלי/א

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/205 --- --- 

 ור די חדר

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג  ' מאלו

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 יכולל גיבוי ידנ 

265/205 --- 265/205 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

--- 95/95 --- 
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 סיםתרי חלונות   תותלד ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
יום/  אלומינ

 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
יניום/  ומאל

 אחר(   /מתכת

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
ם/  יניואלומ

 אחר(   מתכת/
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
כ.ע.כ/נגרר/  

 חר( כיס/חשמלי/א

--- 

--- --- 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

חדר שינה  
 1הורים 
 9,11בדירות 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 .ע.כ נגרר כ אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני ' ומלא מ' ולא

80/205 115/95 115/95 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

185/210 --- 185/210 

חדר שינה  
 1הורים 

ת  ורבדי
13,15 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ניגלילה יד  אלומ'  אלומ' 

80/205 115/95 115/95 

   2 חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ניה יד גליל אלומ'  אלומ' 

80/205 115/95 115/95 

   3 חדר שינה 

1 

 רגילה ר צי עץ

1 

 .ע.כ נגרר כ מ' מזוגג ולא

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/205 115/95 115/95 

   "דממ
)משמש  
 כחדר  

 ( 4 שינה

1 
לפי  פלדה 

 א  ג"ה
ילה(.  ציר )רג 

 תיחה חוץ פ

1 

 אלומ' מזוגג 
 נגרר 

 לפי הנחיות  
 רף פקוד העו

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

70/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  רת/יםהנגרים, יס הדף ורס  כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז,

          או ציר רגילה לפי הנחיות הג"א.   לכיס. 
--- --- 

ח. רחצה  
 כללי

 (אמבטיה)

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ציר רגילה 

--- 

 --- מכני רור אוו

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

ח. רחצה  
 הורים

 (לחת)מק

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ציר רגילה 

1 

 ג ' מזוג ומאל
 נטוי

 )קיפ( 
--- --- --- --- 

70/205 55/95 

 שירותים

1 

 ציר רגילה  עץ 

--- 

 --- --- --- --- --- אוורור מכני

70/205 --- 

סת  מרפ 
 שרות 

1 

 לה ציר רגי עץ 

1 

 נגרר כ.ע.כ  זוגג לומ' מא

--- 

--- --- --- 

70/205 95/95 --- 

תי  דיר   סן מח 
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 
 פח 
 

 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 
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 10,12,14,16,17,19,21,23דירות מס' , חדרים 4דירת ב

 תריסים נותוחל   תדלתו ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

 חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 מתכת/ אחר( 

)ציר  תיחה סוג פ
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 כת/ אחר( מת

ה  סוג פתיח
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
  /םיומינאלו

 תכת/ אחר( מ
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
כ.ע.כ/נגרר/  

 חשמלי/אחר( כיס/

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  וןבטח דהפל

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/205 --- --- 

   חדר דיור 

1 

 ע.כ נגרר כ. ' מזוגג ומאל

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

265/205 --- -265/205 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

--- 95/95 --- 

--- 

--- --- 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

חדר שינה  
 1ם הורי

 בדירות)
10,12,14,16) 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני ' ומאל ' מואל

80/205 115/95 115/95 

חדר שינה  
 1רים וה
ירות דב)

17,19,21,23) 

1 

 ציר רגילה  עץ

2 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

2 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/205 115/95 115/95 

 2 ר שינה דח

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ידניגלילה  אלומ'  ' ומאל

80/205 115/95 115/95 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 3 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נגרר 

 לפי הנחיות  
 פקוד העורף 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

70/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  ף ורסיסים, הנגררת/יםז, הד כנף אחת או שתיים, פלדה נגד ג 

          חיות הג"א. פי הנילה ל רג ציר או   לכיס. 
--- --- 

ח. רחצה  
 כללי

 (אמבטיה)

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 רגילה  ציר

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

ח. רחצה  
 ריםהו

 )מקלחת(

1 
 + עץ  

 אור  -צוהר/צו
 ציר רגילה 

1 

 מזוגג ומ' לא
 נטוי

 )קיפ( 
--- --- --- --- 

70/205 55/95 

מרפסת  
 שירות 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

70/205 95/95 --- 

דירתי  מחסן  
 מוד צ 
ככל  ) 

 ( שהוצמד 

1 
 ח פ

 
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 
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 18,20,22,24דירות מס' , חדרים 3 רתדיב

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

ץ חומר )ע
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
רר/  ג כע"כ(/ נ
 אחר(

ידת  כמות ומ
  חהפת

 רוחב(  )גובה/ 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר
 ר( ח כיס/א נגרר/ 

ות ומידת  מכ
  הפתח

 ( )גובה/ רוחב

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 חשמלי/אחר( /כיס

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/205 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 יכולל גיבוי ידנ 

265/205 --- 265/205 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 .ע.כ  נגרר כ אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

--- 95/95 --- 

--- 

--- --- 

--- 

 --- אוורור מכני  

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

 1 חדר שינה 

1 

 ה ציר רגיל עץ

2 

 כ.ע.כ    נגרר ' מזוגג ומאל

2 

 ידניגלילה  אלומ'  אלומ' 

80/205 115/95 115/95 

 ממ"ד 
)משמש  

כחדר שינה  
2) 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 וגג ' מז אלומ
 נגרר 

   לפי הנחיות 
 פקוד העורף 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

70/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים  כנף אחת או

          ר רגילה לפי הנחיות הג"א. או צי  לכיס. 
--- --- 

חדר רחצה  
 כללי

 אמבטיה()

1 
 + ץ ע 
 אור  -צו/צוהר

 יר רגילה צ

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

 שירותים

1 

 רגילה  ציר  עץ

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

-70/205 55/100 --- 

מרפסת  
 שירות 

1 

 ציר רגילה   עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

70/205 95/95 --- 

דירתי  מחסן  
 וד צמ 
כל  )כ 

 ( שהוצמד 

1 
 פח 

 
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 
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 ( Y4 ,Y3מדגם  ניםבבניי ) 25,26דירות מס' , (פנטהאוז) חדרים 6בדירת 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
ת  דומי כמות

  הפתח
 רוחב(  /)גובה  

מר )עץ חו
אלומיניום/  

 ר( מתכת/ אח

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /לומיניוםא
 תכת/ אחר( מ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 ( מתכת/ אחר

 ם יבחומר של
וג פתיחה)ציר/  ס

  /כ.ע.כ/נגרר 
 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 לה ציר רגי פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/205 --- --- 

 ר דיור חד

1 

 נגרר כ.ע.כ  ומ' מזוגג אל

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

265/205 --- 265/205 

 ח מטב

--- 

--- --- 

1 

 ע.כ  נגרר כ. גג אלומ' מזו

1 

 לילה ידניג אלומ'  אלומ' 

--- 95/95 95/95 

 פינת אוכל 

--- 

--- --- 

1 

   נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני לומ' א ' אלומ

--- 95/95 95/95 

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ילה ציר רג עץ

--- 

---- --- 

--- 

---- --- --- 

80/205 --- --- 

1 

 כ  נגרר כ.ע.  לומ' מזוגג א

--- 

---- --- 

1 

 ילה ידנילג אלומ'  אלומ' 
185/210 --- 185/210 

 2חדר שינה 

1 

 לה גיציר ר  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ   מזוגג מ' אלו

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 
80/205 115/95 115/95 

 3ינה חדר ש

1 

 רגילה  ציר ץע 

1 

   נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג 

1 

 לה ידניגלי אלומ'  אלומ' 
80/205 115/95 115/95 

 4חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

2 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

2 

 נייד  גלילה  מ' לוא אלומ' 
80/205 115/95 115/95 

 ממ"ד 
)משמש  

כחדר שינה  
5) 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
גילה(.  ר )ריצ

 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נגרר 

 לפי הנחיות  
 העורף  פקוד

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  לומ' א

70/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  , הדף ורסיסים, הנגררת/יםה נגד גזלדפכנף אחת או שתיים,  

          "א. ילה לפי הנחיות הג או ציר רג   לכיס. 
--- --- 

ה  חדר רחצ
 כללי

 )אמבטיה(

1 
 + ץ ע 

 אור  -צוהר/צו
 לה יר רגיצ

--- 

 --- רור מכניאוו

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

חדר רחצה  
 הורים

 ()מקלחת

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 גילה ר  רצי

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

 שירותים

1 

 ציר רגילה  עץ

--- 

 --- ור מכניאוור

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

ת  מרפס 
 שירות 

1 

 ציר רגילה   עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

70/205 95/95 --- 
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
ת  דומי כמות

  הפתח
 רוחב(  /)גובה  

מר )עץ חו
אלומיניום/  

 ר( מתכת/ אח

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /לומיניוםא
 תכת/ אחר( מ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 ( מתכת/ אחר

 ם יבחומר של
וג פתיחה)ציר/  ס

  /כ.ע.כ/נגרר 
 כיס/חשמלי/אחר( 

י  רת י ד מחסן  
 צמוד 

ככל  ) 
 ( מד שהוצ 

1 
 פח 
 

 ר רגילה צי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

 :ואחרות הלבטל ערותה

 כר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(., במפרט מבטבלה צוין )הקיים בפועל רק באם 

רי בתחתית נט פולימהתקנת ק ויכללו למיםדות נה עמיילתות תהיהדת ציר רגילה. חתיפוב 23תקן ישראלי מס' דלת עץ לבודה בהתאם ל= עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר, חיות יועץ האלומיניוםהנלפי  ל:סוג פרופי = אלומיניום,אלומ' יא' בהמשך(. ף ה פרוט יתר בסעילפחות )ראס"מ  7הדלת בגובה 

ס( בקיר, )כיגומחה  ךו/או לתוררת על כנף ף נג= כנ כגרר כ.ע.ני ה+ משתפלת, גילר = )דרייקיפ(סב נטוי (, = פתיחה משתפלת )נטויקיפ פתיחה, 

ניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי פח אלומייס עשויים גלילה או הזזה יהיו שלבי התר יסירתב: תריסים ,נכיתעה אבתנו = כנף גיליוטינה 

כב ארגז תריס מ' יור 2.5ב מעל ים ברוחבפתחור ודר דיחהיצרן. בת ות הפתח והוראודיעובי הפח יהיה בהתאם למבין השלבים לאטימה מוגברת. 

  . באמצעות רצועה ו/או חשמליי מעלה, ס נגלל כלפ= תריגלילה ומנגנון פתיחה ידני. י עם מנגנון חשמל תריס כנ"לגלילה עם שלבי 

 /כ הדלתותים לסה"תתא דירהלית בלהכמות הכש ובלבד בטבלהים רדשל אחד מח רבתיאוהופיע , משותפים לשני חדרים יכולות לדלתות/חלונות . ב

 .ריזוג האוויס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מ 3ה עד  צפים יוגבהו מעל רדלתות פנ חלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי

חות ום משני לביהמורכ, ות התקןשילפי דר רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  מאלומיניום עם ,)למעט ממ"ד(ת/ ווטרינות חלונו  .ג

עלי תו יהם יהיו בהחלונות ורכיב. אחר לפי תכנון(ו א "ממ 6בעובי של  אויר רווחעם מלפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי יהםנאוויר בימרווח  ת עםכוכיז

ידי על  ותקנויהחלונות . י פתיחה ונעילהנובנות, מנגנים, ידיות מוצירים, גלגל ,EPDMקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי ת

 לכל ותבמסיל. אין :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורף  ה,ג עם כנף/ים פלדניום מזוגיהיה חלון מסוג אלומיבממ"ד  היצרן. םורשה מטעמתקין מ

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב יותקן ,חלונותה

ונים למרפסת שירות גם בחים הפטלרבות במהחוץ,  ווירר לאר ישיוורללא אום יטריים ובמטבחינסבחדרי שירות, בחדרים  -אוורור לאוויר החוץ  .ד

 ות רפפת כיסוי.החוץ לרבי עד לקיר צינור מצויד במאוורר מכנ יבוצע  ן,בתריס ו/או בחלונה סגורה אם אינ

 עיגוג קבוולבים בזהמשחים כן פתתי יניום.ומיועץ האל ו/או לכנון האדריגוון, עפ"י תכסוג פרופיל,  .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךכמעקה/המשמש 

 , צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה  EPDMג, אטמי גומי גלי זיגוובכללם: סרי תו תקן ואביזרים מקוריים, בעל יויהיביהם נות ורכהחלו    

  ;ןרהיצ מטעםה מורש מתקין ידי לע יותקנו לה. החלונותעיונ   

 ריכל. אדה בחירתלב"( עפ"י עמומה )"חשקופה או בטיחותית זכוכית תותקן  (,תונו יש חל)באם  ושירותים רחצה דרי חב . ו 

 . ש ות כיבוי א ודריש   אדריכל ה   תכנון או רפפות קבועות, לפי  / ו   ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת ות חלון  ( יעשה באמצע מחסן   ככל שנרכש )   אוורור המחסן  . ז 

מערכות , (תטלסקופיפנורמית/) הצצהית עינסגר בטחון פנימי נוסף,   5044ל ראשיתואמת לתקן  ,יחיתבררב  טחון(פלדה )בי דלת ניסהכ דלת .ח

  מ"מ 1.25של  נת בעוביומשקוף בניה מפלדה מגולו .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"ית ידילינדר, צירים, מגן צ

 המוכר.וון לפי בחירת גבתנור. גמר ל הצביעאו  וינילהיו בחיפוי המשקוף יו הדלת לפחות. כנף 
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 .דלת פלדה אטומה, בהתאם לדרישות פיקוד העורף  דלת ממ"ד .ט

וזק, ח – כל היבט תפקודיבערך ווה או שו/ל מסגרת עם מילוי פלקסבורד עודבקים ויה משתי לוחות מכנף הדלת תהיה עש פנים: תותמכלולי דל .י

 , עםהמתאים לעמידות במים ציפוי חיצוני מתועשפורמייקה או ר צבע או גמ. הדלת ו בהתאם לסוג משקוף צירים יותקנם, אחר. ייאקוסטיקה, ק

עמידים למים.  -וחות ודבקיםכנף הדלת לרבות ל .חותפצדדים ל 3-)קנט( מצופה בבהיקף כנף הדלת  .שני הצדדיםידיות מתכת מו מנעול

ר . המשקוף לאחאטימה יכולל פסתואם לדלת ון ובגובגמר ת פולימרי או עץ שוהלב בעל 23 מס' ראליישן בהתאם לתקיהיה משקוף הדלת 

הרוכש ירת לבח גוון:   אור, מזוגג בכנף הדלת.-יבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צוחת מנעול סבחדרי אמבטיה / מקל נתו יהיה עמיד למים. התק

 יבחר/ו על ידה.ש ה ו/או הספק/יםרהחב ידי על גוד מהם לבן(, שיוצלפחות )אח גוונים 3מתוך 

 בנוסף, .ן לקבוע סורג קבוע, איבקומה(אמור לשמש את כלל הדיירים  )בחרום קומתי חילוץהמוכרז כפתח   בדירהבממ"ד ובפתח  -חילוץ  פתח .יא

 וכיון הפתיחה. התיחפוג הת סבוג החלון/תריס, לרהפתח, סו תלוץ יתכנו שינויים במידובפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חי

 2 -והים כף הממ"ד גבסף הדלת וריצוחיצונית.  נגררת,/ה, הנפתחתאטומ דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה :ורףפיקוד העפי דרישות ל .יב

 ים שונים,רוטים בקגלרור מעווי אופתח . חלון אלומיניום + זיגוג וכן ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס

 רוציתהאוורור  פתחוליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,ות לפי הנחי)סינון אויר  מערכת קנתתה , וניתנים לפרוק.חסומים בדיסקאות פלדה )פלנצ'(

 קינתותשהרי ן, נוהסיקן תמע"י החברה יודגש שבאם סופק  (. 2010)תקנות הג"א מאי  הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן.

קוד שהוסמכו לכך ע"י פי ספת ע"י הגורמיםבדיקת תקינות ואטימות נויב , יחיע"י הרוכשרוקו יפן לכאושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו תקנתו הו

  העורף.

 ריםאביז נתהצורך בהתקעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים וות בס"מ, משוערבניה , הינן מידות 3' מסלה המידות המפורטות בטב – מידות .יג

 מסך ירותחלונות/ויטרינות/ק ת/של מלבני דלתו ,ניהםלמי פרופילים היקפייםמשקופים וות סמויות וכן  כגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרמשלימים 

  .  בתקנות התכנון והבניהכנדרש לפתחים אלו  ,ממידות/שטחלא יפחת  יםמתקבלחים הבכל מקרה גודל הפת .לפי הענין()

 

 

 תקני תברואה וכלים סניטרים בדירהמ – 4ס' מ בלהט 3.6 

 ו(חר טבלה זהערות לא גם)ראה   

 

 פרק א' 4לפי תיאור הדירה בסעיף  הפועל בדירזורים אופציונלים. הקיים בה כוללת של חדרים/חללים/אלהלן רשימ

 ולפי המוצג בתוכניות המכר.

 

 מיתקן
 מיקום

 מטבח
 םרותי י ש

 (נפרד)בית שימוש 
 חדר רחצה

 (חתמקל) 
 צה כללי רחחדר 
 (אמבטיה)

 אחר מרפסת שירות

 בחכיור מט
 כפולה(/)בודדת

 

מידות 
 )בס"מ(

  40/60 בודדת
ס"מ או כפולה 

 ס"מ  80/46
--- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- א' גסו 

 --- --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- שולב בארוןמ 40/50 --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  א' --- --- סוג

 --- --- 'גראה נספח  אין --- --- זיכוי ₪ 
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 מיתקן
 מיקום

 מטבח
 םרותי י ש

 (נפרד)בית שימוש 
 חדר רחצה

 (חתמקל) 
 צה כללי רחחדר 
 (אמבטיה)

 אחר מרפסת שירות

 יור לנטילת כ
 )א( )ד(דייםי 

 

מידות 
 ()בס"מ

 --- --- --- --- היצרןלפי מידות  ---

 --- --- --- --- א' --- גסו 

 --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( טיפהש

 

מידות 
 ס"מ()ב

 --- --- לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן רןלפי מידות היצ ---

 --- --- א' א' 'א --- סוג

 --- --- אין אין אין --- זיכוי ₪ 

 ט/ מבא

 )ב'( תמקלח

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
 הוראות כל דיןלפי 

 ראה בהמשך
70/170 

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- סוג
 משופעריצוף 

 )מקלחת(
ה אמבטי) א'

 (קרילית או פחא
--- --- 

 --- --- אין --- --- --- זיכוי ₪ 

קרים  סוללה למים
 כיור,ים לחמ/

 ( )ג() דמהמשטח

 --- --- פרח/מערבל  ערבל פרח/מ ערבל מח/פר מערבל ח/פר דגם 

 --- --- א' א' 'א א' סוג

 --- --- 'גה נספח רא 'גראה נספח  'גראה נספח  אין זיכוי ₪ 

מבטיה לאסוללה 
 )ה( וחמיםים קרים למ

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- --- סוג

 --- --- 'גראה נספח  --- --- --- זיכוי ₪ 

סוללה למקלחת 
 )ה( מים קרים וחמיםל

 --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(וללהס

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- --- סוג

 --- --- --- 'גראה נספח  --- --- זיכוי ₪ 

 ונת כביסהחיבור מים מכ
 ח()ולניקוז

 --- יש --- --- --- ---

 לשרוול פן חיצוניתבדו  4פתח "
, בש כביסהמיימ  פליטת אדים

 כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה
 --- יש --- --- --- ---

חיבור לניקוז, ו  חיבור למיםהכנה 
 )ט(יח כליםמד

משולבת בניקוז כיור  ההכנה)
 (המטבח

 --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- אין ל()ברז ני  רמים למקר נק'

 --- --- --- --- --- 1 )הכנה( )יא(לבישולגז נקודת 

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( )יא(מים נקודת גז לחימום

 :תרו ואח טבלהל ערותה

 , במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(.בטבלה צוין רק באם בפועל ם )הקיי 

יט/נירוסטה, בהתקנה שטוחה. גרנ ת הקונה, חומר סילי קוורץ/קוורץחירלב :ס"מ( 80/46כפולה  ס"מ או  40/60 דת במידות)בוד מטבחכיור  (א)

   ס"מ. 40/50-חרס מידות כ: רחצה כיור ר ע"י החברה.פק, שיבחהיצרן/ס פיל  ס"מ( 40/50 -כ )במידות כיור רחצה שולחני )אינטגרלי(:
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 .           החלטת החברה תוצרת לפיות רס. מידוח :(1,2,5,6,10,12,14,16,17,19,21,23)למעט בדירות  םור נטילת ידיי כי 

       .1385עפ"י ת"י  ליטר( 6וכה של ארליטר ו 3 קצרה שלבולת הדחה מונובלוק/חרס, דו כמותי )בעל קי ארגז שטיפה:מונחת. : אסלה (ב)

 נירוסטה.כבד בעל צירי  ושב( פלסטי)מ :יסוי אסלהכ

 כה חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיגני, בעלת מ"מ הומו 3.5ילי בעובי תהיה מחומר אקר אמבטיה:   

 אמאייל. חות מצופהמ"מ לפ 2.5בעובי  פחלחילופין מ לוון.מפרופילי ברזל מג               

 לניקוז שיפועים עם 2272 י"ת תבדרישו בגמר העומד ,דין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות פחתי לא המקלחת משטח מקלחת:              

 ;המשטח       

ס"מ   20ולעומק  ס"מ לפחות 25 -בה כפיה בגו ל,בציפוי כרום ניק פרח/מערבל,: דגם: בח. לקערת מטל חסכם()כול סוללה למים קרים/חמים )ג( 

  1385ת ת"י ועומדת בדרישואחת לפחות תוצרת הארץ כש סדרות 3לבחירה מתוך  .לפחות  

   15מק ס"מ לפחות ולעו 15 -באורך כ  פיה קל, בציפוי כרום ניערבל : דגם: פרח/מ)כולל חסכמים( לכיור/י רחצה, חמיםלמים קרים/סוללה  )ד( 

    .1385ישות הת"י ועומדת בדר וצרת הארץת לפחות תכשאח דרותס 3מתוך  לבחירה ,ותס"מ לפח  

   בציפוי כרום ניקל, למים קרים בלבד., דגם: פרח :(1,2,5,6,10,12,14,16,17,19,21,23בדירות  )למעט כיור נטילת ידיים  

לוי האמבטיה וכן יאה תחתית למיללת יצקיר, הכומיקס מה ם,ה למים חמים וקריסולל :מבטיהבא :)כולל חסכמים( סוללה למים קרים/חמים )ה( 

 .ומזלף  ס"מ לפחות 60וביל אנכי באורך מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומצינור שרשורי,   

 וט מ י, מתלה מתכוונן,צינור שרשורכולל בציפוי כרום ניקל מיקס מהקיר. , דרך( 3אינטרפוץ  -רב דרך )סוללה  -מהקיר דגם: : למקלחת  

 ס"מ וראש מקלחת בקוטר  30 ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורךס"מ לפחות ומזלף. לחילופין  60רך וביל אנכי באוופי ומלקה טלסקהח  

 "מ. ס 15  

 .ברה/קבלןחי היוצגו ע"ש 1385ועומדת בדרישות ת"י כשאחת לפחות תוצרת הארץ  סדרות 3ללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך סו

 .ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת טיפת אסלהארגז/י שים ו כיורקנת הת ()ו 

 .: לבןגוון הקבועות )ז( 

 בור לקו דלוחין או שפכים. ( וחי2007אוג'  וןתיק -)הל"ת , מים חמים: מים קריםהכנת חיבור למכונת כביסה כוללת )ח( 

 רת המטבח.סיפון קעול, לחיבור לביוב הברז והכנם כוללת: הכנה  למדיח כלי )ט(          

 ת הינן הסופיו דותהרי אלו משוערות, המי ואתי ו/או מתקן ו/או אביזר ומצוינות מידות של הכלי בס"מ,: בכל משבצת שיש בה כלי תברמידות (י) 

 החברה. שנבחרו ע"יו/או היצרן, התאם למידות הספק ב  

 ה.ביזרי קצא לאנחושת בלבד ל תחרת, צנרלא נאמר אבאם : הכנה לנק' גז (יא) 

 העירונית. : מים בטמפרטורה המסופקת מהרשתקרים מים (יב) 

 שראלישעומדים בתקן י ותקבועלרכוש  בדירה, יש במקרה של שינוי לאחר קבלת החזקה -קבועות רחצה )אגנית/אמבטיה( (יג) 

 .  R-11 -ולא פחות מ למניעת החלקה  

 מישור משטח העבודה או הכיור. ז הממוקם על = קרי בר חפר קבוע. שרוול ךנשלף מתוראש ברז הנשלף =  (יד) 

  )מיקסר( = ויסות מים לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת.  בלמער  

 לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם.ל מים חמים/קרים, סה/יציאה, שחלוקת כני נטרפוץ( =י)א דרך-רב  

 ז וכו'(.הסטנדרטיות )ברזים/מקלחות/פתחי ניקומערכות הקצה וכננים למתז ת המים והניקוקערכת הספשבון כי מיש לקחת בח (טו) 

 תא המקלחת, נרת הדלוחין, שטח תאמת קוטר צשם", ללא השינוי מהאמור לעיל )לאחר קבלת החזקה בדירה( כגון ראש מקלחת דמוי "ג  

 ממפל המים לקיבולת הניקוז המים הנפלטת ין כמות ב מהצה עקב אי התאחבחדר הר גרור הצפהומחסום הקפי מפני גלישת המים, עלול ל       

 רצפה. ב       

 ם מתאימים כגון , יש לנקוט באמצעימונע החלקה ללת חיספוס( הואיל והשימוש באמבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפת האמבטיה אינה כוטז) 

  הדבקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה.   

 מנגנון לניתוק זרימת הגז במקרה של כיבוי לאובכלל, יש להשתמש בכיריים הכוללים  סמיכות לחלוןנמצאים בל שום הכיריים לביוככל שמיק(  יז) 

 להבה/ות הבישול. רצוני של   

 רחבמסמך א כר זה  או הערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מיהם יש התייחסות בומתקנים לגבר כי ציוד )מובה

 כישה(.הרם שצורף להסכ 
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 צפה, צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב )בחלקם יתכן ומשותפים לכלל הבניין(, בר: ך אחררי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צוראביז   3.6.1 

 . ש(רישות כיבוי אדת, עפ"י וכמו יקום)מ יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  וכמות עפ"י החלטת מהנדסבמיקום וך לתקרה, ירות או בסמבק  

 בין  וצנרת להעברת גז וכבלי פיקוד מפוצלו/או יני מרכזי ניקוז למזגן מ לפי החלטת מהנדס האינסטלציה., מיקוםלמחלקי מים בארון   

מיקום ו אסדרון ו/ת ו/או במבמרפסת שרו מפוצל,ו/או  מיני מרכזי. מיקום מיועד למזגן דלמאיייקום המיועד מעבה, עד המם המיועד להמיקו  

   עליון ו/או במסתור כביסה,  מיקום מיועד למעבה בגג . עיל וקצר לכל חלקי הדירהאפשר פיזור ימוסתר המו נעמוצ  

 ם. מעבימעבה/המיקום מוצנע ומוסתר למיקום הו/או   

 

 הערה:  

 דמוי ת סטטי ויצרו בליטו אכיסוי מבודד ו התקנת בו תכן ויחייידרשו(, י ככל שבוי, )הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי   

 ,  כרבתכנית המ בסמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסומנו ו/או בסמוך לקירות ותקרה  ,או "ספסלים"" עמודים או קורות"  

 ום שונה מהתוכנית.ן יותקנו במיקתכנו ילוצי או שסומנו ומא  

 פתחי  כן וידרשו ית ן בניי ה ים העוברים לגובהננסטלציה בקולטמהנדס האי והנחיות  יש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, ,בנוסף  

 תחזוקה. גישה לצרכי  ביצוע פתחי ביקורת אלו, אין לחסום אותם ויש לאפשר שיידרבדירות בהם ביקורת, ולכן   

 

התקנת המערכת כל דין.  פי הוראותתהיה לבאמצעות מערכת סולארית משותפת מאולצת חמים לדירות הספקת מים : םמי ם חימו    3.6.2

 . מלי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחימום המים )טיימר(לרבות גיבוי חש 579ת תקן ישראלי ישום לדרתאהסולארית תהיה בה 

ק הכולל מפסוכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( רכת הסולארית למע המחוברלכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד(   

 זמני ההפעלה.   תלתכנן מראש א במאפשר 

פק מים חמים באמצעות מערכת סולארית, יעשה חימום המים באמצעות חשמל והתקן קוצב הם לפי הוראות כל דין לא ניתן לסשל דירותל  

 מר(.ם )טייזמן לחימום המי 

 ר אך וסתקום מבמ: מיקום הדוד; יםרליט  150 חדרים 4,5,6ות יטר. לדירל 120חדרים  3לדירות  :תבקיבול כל אגירה )דוד( למים חמיםמ            

    מהנדס האינסטלציה. תכנוןאו גג עליון לפי  סת שירות או בסמוך להנגיש כגון במרפ           

 (.2007 תיקון אוג'-טיה, מקלחת. מכונת כביסה )הל"תבח ורחצה, אמבת מט: קערוחיבור מים חמים לכלים 3.6.3

 .בדירות הפנטהאוז -מש פסות שבשתי מר 2-ו בדירות גן רחבה מרוצפת,/בחצראחד יש : "דלי"ברז    3.6.4

 ום לפי החלטת החברה(.)מיק: יש הכנה למונה מים לדירה 3.6.5

 .: פלסטידלוחין  לציה,ן מהנדס האינסטכנולפי ת ,PPR, S.P: פלדה מגולוונת, פקסגול, חומר הצינורות: מים חמים וקרים 3.6.6

 : פלסטי.שפכים 

 קודת הגז בדירה ממקור הספקת הגז ועד נת גז נריכלול צ, מחיר הדירה יש: במטבחודת הגז נקגז ועד ה ממקור הצנרת גז בדיר 3.6.7

  .הראשית במטבח וכן הכנה למונה גז דירתי                    

 יש.: לדירההכנה למונה גז  3.6.8

 

  הערה: 

 ונה גז במטבח וכן הכנה למאשית ת הגז הרודועד נק הספקת הגזמחיר הדירה כולל צנרת גז בדירה ממקור הגז בדירה. נק' ום מיק 

 ירתי. ד

ים ותשלומ , מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאימונה התאמות, ברזי ניתוק, פיקדון, ם עבור מחברים, מאריכיםומחיר הדירה אינו כולל תשל 

"י החברה לפעול שית עהגז המור' רות לחבהקונה ישיעצמו לחיבור הגז, אותם ישלם  ם לצורך התקנת המונה והמונהנוספים הנדרשי 

 בניין. ב 
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 (טבלה זו )ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 

 מחיר זיכוי לנקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפון, ראה נספח ג'
 

 ' פרק א 4ף דירה בסעיחללים/אזורים אופציונלים. הקיים בפועל בדירה לפי תיאור הה כוללת של חדרים/ימלן רשלה

 כר.בתוכניות המ ולפי המוצג
 

 םמיקו 

קודת נ
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים   

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 קום אינטר  -
י  לובורה לתאק מפס  -

 . ר מדרגותקומתי/חד
 . תידירלוח חשמל  -
   .ארון תקשורת כולל שקע  -
 טלפוניה/טלוויזיה ן  ארו- 

 דיור חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1  

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
ת  להפעלנקודת חשמל  

 התריס. 
סת שמש/  ראה גם מרפ

 רחבה מרוצפת 

 פרוזדור
 2או  1

)כולל מפסק   
 מחליף( 

1 - - - 

'  מ 3ך מעל רזדור באורובפ
ניית  ר הכולל פ בפרוזדו או
נקודות מאור לפחות    2", "ר

 + מחליף. 

 1 טבחמ

6 
)אחד מהם  
כפול, אחד  
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP    ואחד

מהם מוגן  
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 ( )יג 1

 ( רייםכי)
- 

תי  מיקום השקעים, ב
התקע יהיה מעל משטח  
העבודה ככול האפשר  

המטבח  ובהתאם לתכנון 
  כח נפרדים  קנו שקעיות י

 ר, למקרר יח, לתנולמד

נה שי  חדר
 הורים 

1 
)כולל מפסק  

מחליף  
 ה(  רלמנו

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 שמע/דיבור בלבד( 

 רחצה י /רחד
 מקלחת

1 
 ם( גן מי)מו

- 1 
1 

בית תקע  )
 ( לתנור

- 
+  בהעדר חלון לאויר החוץ 

 אוורור מכני

 - 1 1 - 3 1 חדרי שינה

 - - - - - 1 נותו פינת אר

 ד"ממ
י  מנורה לפ 

ת  הנחיו
 פיקוד העורף 

 קוד העורף יפ  תקנות לפי  1 1 - 3

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

לל  + התקן קוצב זמן הכו
ד השמש במיקום  סק לדומפ

 י התכנון.  עפ"
+  בהעדר חלון לאויר החוץ 

 אוורור מכני

 יםשירות
מוש י ש)בית 

 (נפרד

1 - - - - 
 , העדר חלוןב

רור מכני +  ק' אווהכנה לנ
 מפסק היכן שנידרש. 

 ת סמרפ
 שרות

1 
 )מוגן מים( 

- - 

2 
 מוגן מים 

 )מכונת כביסה, 
 מייבש כביסה(

- - 
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 םמיקו 

קודת נ
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים   

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 מרפסת
 שמש/ 

רחבה 
 וצפתמר

1 
 גן( )מו

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
כולל תריס חשמלי + מפסק  

 + מנגנון פתיחה ידני. 

פסת מר
 גגשמש/

 (זפנטהאו )

 2או  1
 גן()מו 

- 
1 

 ( מוגן)
IP44 

- - 

לי + מפסק  ריס חשמכולל ת
 + מנגנון פתיחה ידני. 

 " "ר  במרפסת
 (המגורים ביציאה מחדר)

 . אורמ נקודות 2

 סןחמ
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של המחסן  
תחובר לשעון החשמל  
הדירתי אליו משויך  

לופין  או לחיחסן.  המ
של כל  ל  שהזנות החשמ

חסנים יחוברו למונה  המ
תף ונפרד למחסנים  משו

נפרד לכל  או מונה  בלבד,
המוכר  לטת מחסן, להח

 ו. פ"י בחירתוע 

 ורמסת
 כביסה

 )באם קיים(

- - - 
1 
כנה  ה)פקט 

 למזגן(
- 

 
- 

 

 

  ואחרות הערות לטבלה

 לקה אחת.כולל נקודת הד רמטורה(,א אהיל/ -לא נורה וכיסוי)לתקרה בית נורה על גבי קיר או  = קיר/ תקרה נקודת מאור (א)

  פר כל שקע בנפרד(.)שני שקעים או יותר בפנל אחד, נס גיל.רם חשמל רלי הניזון מז= "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמ בית תקע מאור )רגיל( (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5ים החיבור יבוצע בכבל

החיבור  אחד, נספר כל שקע בנפרד(.תר בפנל ני שקעים או יו)ש רגיל מלהניזון מזרם חש כיסוי,ם ודד עשקע במוגן מים:  ר )רגיל(ו בית תקע מא  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5יבוצע בכבלים 

כמות ל אינם תוספתושמצוינים בסעיף א' של נקודות המאור )בתקרה או קיר(, ה התאור בלבד לאופן ההדלק ר הדלקה כפולה=נקודת מאו  (ד)

 ף א'.עיות בסמאור המצוינה נקודות

 ".קודה/ות "כוחושאינם בהכרח נ גל חשמלי נפרד )כל נק' במעגל נפרד(,ל גבי מעים" הנמצא/ים ע"שקע/ = רדבית תקע מעגל נפ (ה)

 ה גבוהה.נבדרגת הגים ך אביזר הקצה מוגן ממוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד א בית תקעאו אחר=  IP44ע עם דרגות הגנה בית תק (ו)

בין מחשבים,  –ות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת וד וכולל)קומפלט( או לחות ביחד ודנק 3= )מחשב( ץ/תקשורתחולפון טטלויזיה/נקודת  (ז)

אינטרנט. /הדירה לרשת הטלפוניםללא חיבור ור לקליטת שידורי כבלים.  ליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבחיבור לק –ת טלוויזיה נקוד

 כולל כיסוי. 1ול מוד 55א וקופס כנה בקירנקודת ההד מריכוז התקשורת וע יכהמשוחוט ודת התקשורת תכלול צינור קנ

 .(עמדת שומר לפי הענייןלה או דלת כניסה למבנלרי קצה לתקשורת פנים )כולל אביזדה/ות מלאות נקונקודת טלפון פנים )אינטרקום(=  (ח)

  מ. מ" 2.5סק נפרד עם כבלים מפלוח ל, מחובר ישירות למלי נפרדשגבי מעגל ח על בית תקע כוח = כחנקודת  (ט)

תקשורת ועד נקודת ההכנה  ב( מריכוזתקשורת )מחש הכנה לנק' הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד.ין אחרת באם לא צונה"=  "הכ (י)

למניעת ספק . י(ספירלזר חום" ולא "תנור להט" )פ"מ הדייר(, יותקן )באחריותרחצה מעל דלת חדר הכנה לתנור חימום נמצאת באם ההבקיר. 

 ההכנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים. ה.ע"י החברום לא מסופקים מצעי חימא יודגש כי

 קים/מכבים את אותה/םדליונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מלהדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שהניתנות  קודה/ות מאורנ =חליףמ (יא)

 ור.אמ נקודה/ות

 החשמל. ות מהנדסישעקבות הנחיות החוק ודרב הנק' יתכנו שינויים במיקום (יב)

תוכנן לכיריים. הנקודה תחובר ישירות למקום המ המטבח, מתחת תותקן נקודת תלת פאזית בארוןכוללת חיבור תלת פאזי= מגורים הבדירת  (יג)

 חשמל הדירתי.ה בלוח ווט לרבות בית שקע והמפסקיול את כל הח. הנקודה תכל2.5/5ל מפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל
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 סמך אחרזה  או במ, במפרט מכר ות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלהש התייחסתקנים לגביהם יציוד ומ כי )מובהר 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 

  ות.גר מדרומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחד .יש: ת מאורו חדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקוד   3.7.1 

  יש. :תיתקומ מבואהדירה להדלקת אור בצן מתוך הלח יש. ת אור:צני הדלקלח יש. גופי מאור:  

 כולל כיסוי. 1מודול  55עד נקודת ההכנה בקיר וקופסא ול צינור וחוט משיכה מריכוז תקשורת לותקשורת תכ: נקודת החוץ  טלפון  3.7.2 

 י החלטת החברה.פאחר ל, או זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 פי דרישות הת"י., ל: סטנדרט: סוגקה/שקעיזרי הדלאב 3.7.4 

  (,ל)כולל שקע רגידירתי  ולוח תקשורת (לפחות לצורך ברחבה בעתיד יםמודול 6-לפנוי ת מקום )כולל השאררתי די  ח חשמללו  3.7.5  

 .איןת: ון שבשע: יש. מפסקי פחת תכנון מהנדס החשמל.לפי   מיקום:: יש בתוך הדירה

    ל קוצב זמן.כול  : יש.חשמלי שמש/ם, מי  לדוד מלנקודת חש 3.7.6 

 .מונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה( ירה אינו כולל הזמנה והתקנתדמחיר ה). מפרא 3×  25 :פאזיתלת  :גודל חיבור דירתי  3.7.7 

 ומתקה הראשית בלת הכניסד לל לחצן לפתיחת, כודיבורשמע  )אינטרקום .5 פורט בטבלה: כממיקום: יש, קוםמערכת אינטר 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רלשמע ודיבוופומית  ,ההכניס  

 ן.: אית(עגל סגור )נפרדנוספת במ רכת טלוויזיהמע 3.7.9 

  תרב ערוצי טלוויזיה לקליטתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

.  לחילופין (אשר תספק שרות זה רוציתע -יזיה הרבולחברת הטלוישירות  נהישולם ע"י הקו פועל  אשרבור ביר וללא חיללא ממ)   

ע"י הקונה  ש)ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fדיו ור 33 ,1,2שידורי ערוץ  לקליטת בנינים או למספר ןלבניירכזית אנטנת צלחת מ  

 ה(.פק שרות זמס  

 : ם אחריםמיתקני      3.7.11 

 .מלי חיצוני )משותף( ו/או ע"י מאורר דירתי "וונטה"ע"י מפוח חש נות, יבוצעי לפי תקכנחויב באוורור מהמ ור חללאוור -

 .3.5ה גם תריסים בטבלת פתחים סעיף רא להפעלת התריס. דת חשמלכולל נקו תריס חשמלי -

 קע.ארון תקשורת כולל ש -

 .ולב בארון תקשורתמש טלוויזיה /ן טלפוניהארו -

כולל תריס הגנה עם משקולת  4פליטת אדים בקוטר "חיצוני עבור צינור  עברכביסה ומש הכנה למייב –סת השרות רפבמ -

   ל.רה והזנת חשמלסגי

אלית חשמל הישרכת החשמל הדירתית. המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת הטור ולבקרה של צרירכת לנימע -

 י החשמל המשתנים.זנת תעריפהשר ותאפ

יב המודד זרם חשמלי, יחידת תקשורת לשידור ת אשר מתבססת כל רכיירתהחשמל הדח תכלול יחידת מדידה בלות המערכ

 מקומית ומציג אותם בצורה ברורה. את הנתונים בצורה ל ומעבדחוטי המקבג דיגיטלי אלאלחוטי, צ

 פתהשוט גיהנרחות את נתוני צריכת האלפיציג מ', הצג   1.5גובה במקום נגיש ובת הכניסה בסמוך לדלהצג יותקן בפנים הדירה 

 הכספית. המצטברת ואת עלותם ו

 

 מתקני קירור / חימום, בדירה: 

  ן.אי זי מרכ מיני  דירתי  אוויר מיזוג 4.1 

   :לתכלו אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת לבדב  .     הכנה1  

   המאפשר אחר או במיקום דרוןסהמ או מבטיההא חדר תקרת לתחתית צמודב מאיידל מתוכנן מיקום                            

 ;דירהה חלקי כלל וקצר יעיל אוויר פיזור                            

                        המתוכנן םקוהמי ןבי הרצפה במילוי הונע כנסת בקירמו חשמלי ופיקוד שתנחו צנרת של "צמה"ת לרבו הנדרשות התשתיות .      ביצוע2                   

  מוצא .הכביסה ניקוז מסתורל או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3*  16נפרד  עגלמ כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד                            

 בפועל. ערכתהמ תקנתעד לה ,גבס בלוח יכיסו באמצעות הסתרה לוליכ "צמה "ה                            
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 .קיר המסדרון על התרמוסטט עד למיקום המאייד ממיקום קיר לפיקוד קרי שרוול התקנת                         3.

 .ויראו מיזוג מהנדס ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה ההכנות .       מיקום4                  

 .המעבים / בההמע םלמיקו ומוסתר וצנעמ מיקום      . 5           

 למזגן עילי בממ"ד. במקרה זה ההכנה תכלול:העורף, תבוצע הכנה  קודאישור פיב .       6  

 החשמל.  ת הזנה ישירה מלוחמל נפרדנקודת חש -                    

 ר ייסגר במכסה.נוה הציפה פעיל בדירה. קצד אל מחסום רצלממ"ד וע בקיר מחוץמים, מנקודה  זצנרת ניקו -                    

 במקום מוצנע ומוסתר ע"פ התכנון. מיקום המעבה יהיה -                     

 .קטשל הפרוי ירומהנדס מיזוג האותכנון ישה ודרת הנ"ל בהתאם לההכנו כל  -                            

 .לכלל הדירהרכזי אחד גן מיני מחדרים בהם יתוכנן מז 3-4-5למעט דירות  -

    

 

לכל   מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל לככ  ( לעיל.6) 4.1סעיף לאמור ב ברמע .אין :מזגן מפוצל 4.2

 ים/ ים מפוצלנ/מזגןמערכת מיני מרכזית נוספת או הכנה לל הכנה בנוסף  צעתבו ,כאמור ית אחתמרכז מיני מערכת באמצעות החלקי

 .מים יקוזנ וצנרת גז ת חשמל, צנרתצנר רבותל שותהנדר התשתיות כל את לתכלוש הדירה חלקי ליתרת

  אין.זית בבניין: מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכ 4.3

   .ין: אהפועל בגזתנור חימום   4.4

 חצה(.)בחדרי ר .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןימום הפועל בחשמלתנור ח  4.5

 .אין: ריםיאטו דר  4.6

 : אין.חשמליים יםטורקונבק  4.7

 .: איןפתי צרחימום תת   4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 , במחסן:חות בדירהיבוי אש ובטיסידורי כ* .5

 .יש :אם נרכש()ב במחסן  .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר רינקלרים(:י אש אוטומטית )ספמערכת כיבו  5.1  

 .תדרש ע"י רשות הכבאוייכל שכ: גלאי עשן  5.2  

 יש. ד(:"מסינון במרחב המוגן )מ מערכת 5.3 

 

 , ות הכבאותע"י רש דרשי י , ככל שעליהם פוי/ציפוי לרבות חי  ,לו כיבוי ובטיחות א גילוי, סידורי * התקנת   

 תיכנוניות.ב דרישות ום אחר עק, ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקכנית המכרבתו  יוצגו  בהכרח לא    

 

 ודות פיתוח ושונות:עב .6

 ניהח 6.1 

   מגרש;: בתחום הולםכ. לפי היתר בניה: (פולותוכ)רגילות  לכל הבניינים הי סך הכל מקומות חנ 6.1.1   

  ;אין)לפרט(:  חניות במקום אחר. קרקעמרתף וקומת בקומת החניות                     

 ת המכר.ון בתוכניויכמצ: מיקום .י היתר בניהלפ: תחניו  מספרש, : ישותפת()פרטית/מ חניה לנכים 6.1.2  

 ג נכה רשמי  לרוכש דירה נכה )עם הצגת תר, תימכר ח החניה להיתנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח              

 ייר שאינו נכה.ם לדגדירי הבית ו , בין כללנכה רוכש מטעם משרד התחבורה(, ובהעדר                                

 : יש.מערכת תאורה .אבנים משתלבות /קלחמו בטון ניה לא מקורה:ח ר רצפתגמ 6.1.3  

 יש.: לחניה מהכבישגישה  6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר.מיקום אחת לפחות. :מספר חניות לדירה 6.1.5  

  ן.אי :לחניהבכניסה ם מחסו  6.1.6  

    

 פיתוח המגרש 6.2 
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 כניסה שביל תכלול החיצונית הרחבה .יןיבנכל ל הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת ןנתתוכ גרשהמ בתחום     6.2.1                    

 .פחותל ר"מ 20 של בשטח לצידו מלווה גינון בעל ומואר, ]לבנין הכניסה ואתמב ברוחב לפחות[ ף מרוצ    

 .בעל גוון בהיר הניתן ככלהריצוף יהיה  .ן טבעיתאבאספלט/ אבנים משתלבות/  וליט/: בטון/ גרנחומר גמרשבילים:  6.2.2  

 .תלבות/ אבן טבעיתים משאבנ : אספלט/גמר רחומ .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 אם ם בהתוני במיכסגינון ח .פי תוכנית אדריכל הפיתוח( יש )על :צמחיהמצורפת(.  סימון בתכנית )על פי יש: משותפת חצר 6.2.4  

  .להנחיות משרד החקלאות                               

 ולא צמחיהשורשים רדודים בלבד )לא עצים חיה בעלת תרת שתילת צמון מומעל תקרת בט כולה() מעל תקרות בטון חצר,   

  ר בייעוץ מקצועי לשם כך(.יש להיעז-רשיםעמוקת שו

 מוחשב.רכת מראש מע לליש. כו: משותפת רשת השקיה 6.2.5  

מגונן לשטח לא  ונה( הכוכולה/חלקהעל תקרה מלפי תוכנית המכר )חצר,  :דריציאה לחצר מח; יש: הגן לדירות  דהחצר, צמו  6.2.6  

 מ' ולפחות ברוחב פתח היציאה. 1.00בעומק מינימאלי של א מערכת השקיה. ולל

הגינה  רידו ס כש בעתרו יעשה ע"י ה לי הבניין(שו מים מ ת פרטיות )להרחקתי הקרקע בחצרו ניקוז פנ ור שיפועי : סידהערה   

 .הפרטית

 ,שוחות וכו'( צנרת,, מרזב/ים), חלחול םיוב ומיבות, גז, יתכן גישמה/ :פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדירות גן  6.2.7  

 (.מכרוצג בתוכנית הלא בהכרח יוש ןענייה )הכל לפי כיבוי קשורת,תחשמל,    

 מ"ר. 7-פחות מ אלח יש, בשט :ן בחצר הצמודה לדירות ג צףח מרו משט 6.2.8  

 ת. דרישת הרשויולפי היתר הבניה וחומר: : גדר בחזיתות של המגרש 6.2.9  

 ת.תוח המאושרלפי תוכנית הפיצע ובה ממו בג   

 . אין(: לקהבח ה פתוחהקומלשת )קומת עמודים מפו  6.2.10  

 

 מערכות משותפות .7

 ערכת גז: מ 7.1 

ש או המתואר בתוכנית המגר ובמיקום ,עם חברת הגז בתאום ,יקרקע-צובר גז תתאמצעות ב מרכזי ורסיד :הכנה לאספקת גז    7.1.1  

  זוקתה.הגז ותח להנחת צנרתת הנאה וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. רשותרישות העפ"י ד או הבניין

 ז.רת הגבבעלות חב הינם ,אמורכצובר/י הגז י כמובהר בזאת    

 ;: ישירהמרכזי לד רמקו מ צנרת גז 7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. אספקת גז בתוך הדירהצנרת  7.1.3  

 

 :שכיבוי אסידורים ל 7.2 

 טיחות.לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הב :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות 7.2.1  

 טיחות.חיות יועץ הביבוי והנהכלפי דרישות רשות : ריםדו פרוז/מבואותבניקת עשן מערכת לי  7.2.2  

 ש. י :(מתזים )ספרינקלרים –יבוי אוטומטית מערכת כ 7.2.3  

 טיחות.: יש. לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן עמדות כיב 7.2.4  

 .יועץ הבטיחותחיות ע"י רשות הכיבוי והנ ככל שידרש אי עשן:גל 7.2.5  

 בכל קומה.דר מדרגות בח ריפה:ש ברז 7.2.6

 

 יבוי בשטחים משותפיםהידרנטים( וארונות כי כיבוי ), ברזאש יבוי כו  י גילו מערכותסידורי הכבאות, לרבות  כלהערה:      

 שות רשות הכבאות. מיקום וכמות לפי דרי  פרטיים, או    

 

 .בוי אשות כילפי דריש: בחניוניםאוורור מאולץ  7.3 
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 ין.א: דירות()להזנת ה תכזי יר מראווג מערכת מיזו  7.4 

 .אין דר/ים לשימוש הדיירים:מערכת מיזוג אויר בח 7.5 

או  כניסה לכל בניין, ה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות מיקום: לדואר שגוי.  1לוועד הבית,  1לכל דירה,  :ות דוארבי ת 7.6 

 .  816י"ות נייהוב תכנון תקנות לפי וםניאלומי חזית בעלות ויהיו ייניםבמקבץ אחד לכל הבנ

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 בבנייניםאו  נים סמוכים,יבבניין ולטובת בני חדר/ים לשימוש כלל הדיירים ותפים(,לקים משחב)רכות תאורה מע ,תמשאבוו מאגר מים  

 נים והיועצים.המתכנתוכנית לפי  ום וכמות:מיק .וכו' הבניין סמוכים לטובת

 

 

 

 ת תשתית מערכו ה להמבנ ורחיב .8

 הנחיות הרשות המקומית.לפי  :רחצל נפרד ה מיםמונ: יש; לבית ראשי  מונה מים: יש; מים מרכזי  ור לקו חיב 8.1  

 יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 מונה.לא כולל התקנת יש.  ;וראות חברת החשמלבהתאם לה ,חיבור הבניין לרשת החשמל 8.3  

 .ב' הטלפוניםחיבור הדירה לחכולל והבניה )בקשה להיתר(: לא תכנון תקנות הבהתאם ל :םלפוני הט לרשת ין הכנה לחיבור הבני  8.4  

   (.3.7.10 הכנה בלבד )ראה גם סעיף  .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזי בור הבניין לרשת תקשורת חי  8.5  

 בפועל יצועם ודות שבעבהרכישה. מחיר ב םכלולי, ומכים, ניקוז, דרכי גישהרות ת: כביש, מדרכה, קירשוח כללי הגובל במגפית 8.6  

 ת החברה.המקומית אינם באחריויעשה ע"י הרשות   

 מערכת מגופים פנאומטית לפינוי אשפה.: שפהא ירתצא 8.7 

  .: ישקומתי )שוט( אשפה מצנח                 

 

 וש משותף רכ .9

 : ור הרכוש המשותףתיא 9.1 

 ר.נית המכותפים בתוכו כמשומנבאם ס: מקומות חניה משותפים   9.1.1   

 .אין :(תחלקי  פתוחה ,ועמודים )קומת כניסה חלקית קומה מפולשת 9.1.2   

 .אין: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

 מ"ר.  14-מבשטח: לא פחות  .ש: ימבואה )לובי( בקומת כניסה 9.1.4   

 יש. : יתקומת מבואה )לובי( 9.1.5   

 .1)מספר(:  יין בנ בכל גותרמדחדרי  9.1.6   

 .2: מעליותמספר : יש; מעליות; : ישפיר מעלית 9.1.7   

 יש.החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג:  ותפח: לשותףגג מ 9.1.8   

 "דים.ממ -וגנים דירתייםיש מרחבים מ אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 .אין: חדר דודים משותף 9.1.10   

 וסמכת ש רשות מוראחר שתד מיתקן וכל, ערכות סולאריותמ :( כגוןשותפותמ וו/אות טכניות )פרטי כותיש מער :גגעל ה מיתקנים 9.1.11  

 על פי כל הדין.    

 .; יששטח ללא גינון  : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר 9.1.12   



 
 

 

                      ___ ________                                           ___________ _ 
 חתימת המוכר                                                              החתימת הקונ           

 

 ' , גב'ם א',  חינספ

 43  מתוך 35 'עמ 05.09.19תאריך:  / 10הדורה משהב"ש מ –מפרט מכר )מקובץ( למשתכן  / 1-4בניין , 29גרש מ / הירוקהיבנה  / בע"מהשקעות לאמריקה ישראל י א.ו בע"מ נדל"ן עץ השקד  /  לאיכות הבניה מסד 

 

 אשפה  מחזור טכניים, מרכז ריםוחד ורתשתקרבות כות לחדרי מער: ותףוש משוחלקים נוספים של הבית שהינם רכ מיתקנים 9.1.13   

  המכר. ותף בתוכניותכרכוש מש מסומניםה ,אחרים במפרט זהכמפורט בפרקים שפה וומתקני א   

 

 שאין להוציאם מהרכוש המשותף:  (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 מילוט(., )חדר מדרגות 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 .גישה לחניה משותפת 9.2.3   

 מת כניסה.בקו לובי  9.2.4  

 ובי קומתי.ל 9.2.5  

 גג.על ה פים(המשות) םי נל המיתקנים השו גישה מחדר מדרגות א 9.2.6  

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

 .)משותפים( י/יםקומתי לחדר/ים טכנגישה מחדר מדרגות או מלובי  9.2.8  

 .על הגג םפי משות פוס על ידי מיתקניםהת – חלק הגג 9.2.9  

 .תמעליו  9.2.10  

 נים בדירות(.יש מרחבים מוג -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 שותף.ככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש ממות חניון למעט חניות פרטיות, חדרים טכניים וחלקים קו: ק אחרחל 9.2.12  

 

 שותף בית מ 9.3 

 בית רה בבית משותף או בוכר דיכר דירות(, המהמ חוק –ן ללה ) 1974 – דדירות(, התשל"מכר )לחוק ה 6בהתאם לסעיף  )א(  

 של התקנון המצוי  ת או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראהחל על הביהתקנון שו רשם כבית משותף המיועד להי    

 לה העניינים:וא עניין; וותא על המכר פרטים ף לחוזהו לצרמנויים להלן, חייב לכלול במפרט איין מן העניינים ההמתייחסת לענ    

 המשותף; הוצאת חלק מהרכוש (1)    

 ירה;הצמוד לד ש המשותף וכורו של החלק ברשיע (2)   

 שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו; (3)   

 חלטות בדבר ניהול הבית המשותף;סדרי קבלת ה (4)   

 לחוק המכר דירות;)א( 3 ך האמור בסעיף בדרון בצו כשישר ה כל עניין אחר שקבע (5)   

 סעיף  קטן )א( יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב המנויים בעניינים המרטים על עניין מוכר שלא מסר פ )ב(  

 המשותף. ניין יחולו על הבית המצוי לגבי אותו עשהוראות התקנון     

 

 ה:ירהצמוד לדף המשות ורו של החלק ברכוששיע 9.4

 של כל  ( לשטח 5א' סעיף ר זה פרק במפרט מכ טרן חישובה כמפוהדירה )כהגדרתה ואופ פשר ליחס שבין שטחככל הא יהיה קרוב 

 יקול דעת לפי שכפי שיידרש  ברישום הבית המשותף, בכל פרט אחר הקשור, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או יחידות הדיור בבניין  

 שטחים בחשבון ה וחמשותף לא יילקכל דירה בבית ברכוש ה. בחישוב חלקה של מוסמכת ל ידי כל רשותע י שיידרשכפו/או  מוכרה  

 (.6הצמודים לדירה )כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף   

 

 הול הבית:סדרי קבלת החלטות בדבר ני  9.5

 . 1969 -ל פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"טיהיה ע 
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 :ויבים בקשר אליו תים המחהמשותף ובשירו ת צאות הבי הו תפות בשיעור ההשת 9.6

 ה.ד לכל דירשותף הצמומהל החלק ברכוש יהיה על פי שיעורו ש 

 החברה  דירה/ות אלו תשא קרה כזה ועד מכירתהרוכש מאשר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי באם לא ימכרו דירה/ות בפרויקט, הרי במ 

 ט.דירה/ות דומות בפרויקכפי שיחויבו  ות,/כל דירהבגין  ,ד בית(ועהמשותף )ת של הביהאחזקה יש הוצאות של שלבעלות   

 

 

 או שיוחזרו לרכוש המשותף(:/שותף )ו מהרכוש המהמוצאים  םי החלק 9.7

ו מצוינים במפרט ב ו/אכניות המצ"ם הבאים אשר מסומנים בתותף השטחירכוש המשמה יוצאו, בהסכםמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה 

  ר.מכבהסכם ה אומכר ו/ה

 של החברה. קביעתה   רות בבית המשותף לפייוצמדו לדיחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ומקומות החניה שבת .א

כל השטחים שהוצאו מהרכוש וכן החברה.  שללדירות שבבית המשותף לפי קביעתה  ותף ויוצמדוים יוצאו מהרכוש המשהמחסנ . ב

 משותף.ה מכרו עד מועד רישום הביתלא נ שרהמשותף וא

 לעיל(.  9.2.9כאמור בסעיף  רפסות וגגות )למעט החלקמ .ג

 ף. כוש המשותמוצא מהר שיש במגרש()ככל  נאיםחדר הש .ד
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 ים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.פסמסמכים נו ספח א'נ
 .הערות כלליות נספח ב'

 .יםטבלאות זיכוינספח ג'       
            

 ירותות בעלי הדגה ולנצינוספים שיועברו לקונ מסמכים – 'נספח א

 

 בלתי נפרד של המפרט:כחלק ו יצורפו תוכניות אל 10.1  

 רה.דיה)חיצוניות( של מידות של כל חדר ומידות כלליות הכוללת  1:50 -הדירה בקנה מידה לא קטן מ תיתכנ 10.1.1   

 .שותף בקומהמההרכוש הכוללת סימון  1:100 -ן מרה בקנה מידה לא קטמצאת הדינ בהתכנית הקומה  10.1.2   

 בקומה.כוש המשותף רההכוללת סימון  1:100 -ידה לא קטן מקנה מטיפוסית בכנית קומה ת 10.1.3   

  ש המשותף כוהרהכוללת סימון  1:100 -קטן מרתף בקנה מידה לא תכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קומות מ 10.1.4   

 . 1:200טן לקנה מידה בצילום מוק תן לצרף צמדים; תכניות אלו ניושטחים דירתיים מו   

 . 1:100 -ומת גג בקנה מידה לא קטן מנית קתכ 10.1.5   

משותפת  חצרימון הכוללת ס 1:250בלת היתר בניה בקנה מידה תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לק 10.1.6   

 ת.דווגינות צמו

 

 לרבות על פידין  בהתאם לכלשיש למסור ומרי הגימור, ת ולחורכמעהלכל  ושושימ ו הוראות תחזוקהבעת מסירת הדירה יינתנ 10.2  

 ן:ייחוק המכר דירות בענ   

 פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם. )א(   

 ערכות מיזוג אוויר, ממערכות בטיחות, לרבות ת בדירה נותקהשירות המו מערכותשל  מונעתתחזוקה כוללת ותחזוקה  )ב(   

 אלה.ניות וכיוצא בת אלקטרומכומערכ   

 ות.שרן ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדואפיותדירות  ()ג   

 לפון ליצירת קשר.פר טק ומסספתקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המו )ד(   

 

 גימור של מרי הערכות וחושל המזוקה ית והוראות תחתכנ (1) יןיה בבנונלו נמסרת הדירה הראש ר ימסור לרוכש דירה אשרהמוכ 0.31  

 עניין:בהמכר דירות פי חוק  התאם לכל דין לרבות עלב הבניין שיש חובה למסור  

 גימורם. ן עלהבנייפעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי  )א(   

 מיזוג ת, מערכות בטיחות, מעליומערכות ות בניין לרהשירות המותקנות בבת ותחזוקה מונעת של מערכוה כוללת וקחזת )ב(   

 .הלבאוצא ר, מערכות אלקטרו מכניות וכיאווי   

 אם נדרשות. אפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות,תדירות ו )ג(   

 .ספר טלפון ליצירת קשררבות שמות יצרן/ ספק ומבמבנה, לם נייוד ומערכות המותקשל צריות מפרט טכני ותעודות אח )ד(  

 .מיליהיפקסומספר  לרבות מספר טלפון פיתוחמערכות וההבניין, ה ת המתכננים שלרשימת צוו ()ה   

 טיחות ות במערכ חשמל ותקשורת,ות בלבד של אינסטלציה סניטרית, ( למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 ה האמור על רוכש הדיר בכתב ולפיה ם הנחיהיצרף למסמכים האמורי המוכר ת במבנה ובפיתוח.טרומכניולקא ומערכות   

 רות )הראשונה שתמונה( מיד עם מינויה.ידנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הותם ללמסור א   

 

 

 ראו החברה  לעיל, י 10.3ורט בסעיף ימור כמפהגי של המערכות וחומר זוקהות תח לקבל לידיו התוכניות והורא הראשון סרב הרוכש (1)  

 ב' ניהול )באם תפעל  ח  ש/ים אחרים לרבות נציגות הבית ו/אולרוכ ם בכל זמןשאית למוסר. החברה תהא רה לעשות כןתחובב דה כעמ      

 בבניין(.       
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 ה ולדירה למבנ  ת הערות כלליו

 

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה נון והבניה והתקן הישראלי,רישות תקנות התכו לפי דאכות יהימלכל המוצרים וה .1

לטלוויזיה תקינה בבניין מתקן הכנה ית אם הבבניין ו/או אנטנה מרכז ית(לר)לא סלו ן לאנטנהרה מחובת התקנת מתקהא פטוה תהחבר .2

 להוראות כל דין. פוף בכבכבלים ו/או צלחת לווין, 

, ו/או להימנע המרתף  טוםה הנדרשת ו/או המתחייבת לשמירה על איוועד הבית, ולנקוט בכל פעולו ו/או באמצעות ול בעצמלפעחייב מתהקונה  .3

יסוס צוע רילת צמחיה בעלת שורשים חודרניים ובי, לרבות אך לא רק, אי שתרט לעיליכון לאיטום המרתף, כפי שפוס כדי פעולה שיש בהמכל 

 .חרקיםן למניעת קינו תקופתי

 ות. ן עוברן החרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהבתקרה קלה ו/או סגירה א וסויותקנו בדירה יכשערכות מ .4

זל( ם )ברוכן התחמצנות מינרלי ,"עיניים" דים,בדלי מרקם, גוון, גין: היות כגויתכנו תופעות טבעף לתקנים, פוובכריצוף וחיפוי באבן טבעית, ב .5

 .חלודהי מות בכתמים דוהמתבטא

קיטום פינות שיפולים לא יבוצע  ת ו/אוירובחיפוי ק. ת מהנדרש בתקנים הישראלייםוחים )פוגות( במידות לא פחובריצוף יעשו מרוחיפוי וב .6

 .ים(נג)גרו

ק, כבלים, לצורך מערכות ל, בזתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמש החברה להעמיד שטח/ים באם תידרלמניעת ספק יודגש כי ב .7

 ובזכות רך גישה, כןלצו ןיבנילרבות שימוש במתקני ה שר גישה חופשיתם סמוכים, הקונה מתחייב לאפאו בניינים אחריניין ו/שמשות הבהמ

 ים אלו.ן שטחאלו פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגילים. כמו כן יהיו גופים מעבר כבטח/ים לרבות רצועות הקרקע לבשהשימוש והטיפול 

 , באריזות פתוחות או סגורות.טים ריחות חריפים או רעיליםיים חומרים הפולים דירתסן במחסנאחחל איסור חמור ל .8

 סרה הדירה לקונה.נמו מי מטעמו בטרם בדירה ע"י הקונה א עבודות עויבוצלא  .9

ין. כלל הבנים רי צנרת ואוורור, המשרתיומעב יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות יםרכשו ע"י הדיירשי ימים(,ככל שקי) במחסנים .10

 .בתפקודש וובאופן שלא יפגע בשימו למחסנים בלבד ונפרד תעשה  מהרכוש המשותף  ת החשמל למחסניםהזנ

אך לא  ולים ליצור הפרעהכביסה, מקטינים החלל ועלתליית  וג האוויר באם יותקנו באזוריזמים החמים ויח' משל דוד ה מםמיקו  .11

 פרט.וע במפחות מן הקב

עומדת בדרישות י שרמת הרעש שלהם יעשה שימוש רק ביחידות עיבוויר ע"י הקונה, זוג האוערכות מימ באם יסופקו ויותקנו .12

 ומפגעים. לרעשיםות התקנ

ים בחזיתו או במראהו או ברכוש וני של הדירה ו/או הפוגעלצד חיצמוחלט לבצע כל שינוי הנוגע ר נה שחל עליו איסוהודע לקו .13

ו/או הבניה ו/או התקנת או שינויים בשכבות הריצוף /רת ו/או הריסה והלכי צנו/או במ יםבשלד הבניין, בייעוד חדרף או המשות

ולות כגון אלה, שיש בהם ו/או פע תוך קירות הפרדה בין דירותב שקועים זמה וכד',פל T.Vמסכי  קולים,רמ קנתהת מערכות, לרבות

 קנות. תרות בתקנים ובתרעש המול רמות המענות, באופן שתהיה חריגה ות שכבכדי לגרום למטרדי רעש ורעידות לדיר

כלשהם שיובאו ע"י הקונה  יםפריטים או אביזר רמו לחומרי הבניין,הו שיגכלשזק אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נ המוכר לא יהיה אחראי .14

הפריטים ,ודה צוע העבו/או בי יםגין אלה כולל לטיב החומריות בכל האחר ,תקנתם בדירה ובין לאחר מכןלבניין, וזאת בין לפני הירה או לד

 על הקונה בלבד. אביזרים והתוספות הנ"ל תחולוה

הקונה וזאת על מנת  ה לרשותים הראשונות מעת העמדת הדירשנוף לפחות בשלוש ההמוגן, באופן תכ חברר המראווחשוב להדגיש כי יש ל .15

 .המרחב המוגן הבטון שמהם עשויבקירות והנמצא  מהם )חצץ(, המופק מבטן האדגרגטיבא אלהימצשרידי גז ראדון אשר עלול  לסלק

 חניות, מחסנים ,כגון גינות ם,בשטחים פרטייברו ירים במבנה ואשר יעלל הדית כביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתויתכנו שוחות  .16

 . רויקטיקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפ ת פרטיות, מספרן ומיקומןומרפסו

לל כים לכשיייוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, העוברות צנרות )מים, ביתכן ומחסן או החניה, או הה, דירה תקרלתקירות ובסמוך  ברצפה, .17

 חלקים משותפים.  הבניין, ומהווים
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 אםעל חשבון שטח המגרש, בהתגרש וזק, טל"כ, גז, ביוב וכד'( ימוקמו בממערכות השונות )חשמל, ב וחות שלילרים )גומחות( עירוניים ושפ .18

 שויות.שיאושרו ע"י הר הפיתוח לתכניות

 קיעות בריצוף זה.לשת" עלולים לגרום באריחי "אבן משתלב רוצפיםהמ על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעהברכבים כבדים נסיעה  .19

 ענה.לא תיפג כשובכל מקרה זכויות הרו ת.רשויומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הספר מקומות החנייה ומיקוויים במיתכנו שינ .20

 ."מ(, למרתפי חניה תת קרקעייםים המונעים בגז פחמימני )גפורה הכניסה לרכבאס .21

 ים או משותפים במרתף/ים.ים פרטיבשטח בגז פחמימני )גפ"מ(,ל פעאחסן כל מתקן המוחמור להתקין ו/או לאיסור חל בנוסף  .22

[, תגברנה  8.12.2016 - 10 הן מהדוריר למשתכמח]מפרט מחייב  1ת נספח ג'הוראון הוראות המפרט לביבמקרה של סתירה  .23

 כפוף לכל דין.הוראות הנספח, ב

תגברנה -ילמפרט לעו/או המכרז )להלן:"ההוראות"( לבין ה הדיןראות הואות החוזה ו/או ה בין הורבמקרה של סתירכמו כן,  .24

 ההוראות.
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   זיכויים טבלאות   – 'גפח נס

 

 םייזיכוטבלאות  וזריכ

 
 הערות מיוחדות

  08.12.2016  - 10ן מהדורה ן, מחיר למשתכיכונוי והשבימשרד הבמפרט המחייב של ורק הנדרשים  אלו הינם אך ריכוז זיכויים .1

 . מ" לעיל כוללים מעהמחירים הנקובים  .2

ן הקבלחברה/ רה ע"י הרוכש הדיימסר לו אל לנצל זכותו לזיכוייםנו ל רצוקבלן, עירה להודיע לחברה/המועד האחרון שעל רוכש הד .3

 בהמשך.

 י כל דין.פ ו עללזכותו ז האמור תתקבל כוויתור מועדהדירה עד ה ודעת רוכשאי ה .4

כוב ם לעיאו גורמיו/פוגעים בבטיחות וק ובתקנים ו/או בחבדרישת הרשויות ,למניעת ספק יודגש כי לא יאושרו שינויים שאינם עומדים  .5

 אכלוס.אישורי  ין וקבלתלמת הבניהשבהתקדמות העבודה או 

, התקנת מטבחים אחר שאינו ספק החברה קפעם ס( להתקשר ,ובחירת הרוכש )הדיירמטבח המתוכננים ארונות ה ול זיכוי בגיןניצ .6

 שבונו.המטבח תתאפשר לרוכש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל ח

 י בגינו.זיכותן כל ר, לא ינמפרט המכמצוין ב נובנספח זה ושאי חר לזיכוימתומ פריטיון במקרה של צ .7

ים בטבלה זו, בחתימת החברה/ המוכרת הקונה על טרהמפותומחרים ויכויים, מהפריט/ים המועל את זכותו לזהקונה בפ מימש .8

 כמים במפרט המכר.נספח זה, יראו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוס

  

 

  :מקרא

 יחידה.  -יח'

  ע.מטר מרוב -מ"ר

   טר אורך.מ -מ"א

 עבודה.  ן+ חומר שחור+ ר לבחומ -טקומפל

 בודד. פריט אחד  -פריט
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 מחיר בגין זיכוי בלבד  - , רחצה ח בארונות מט נושא:
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 

 חדרים: 4, 3ת לדירו
עליון, /ולל ארון תחתוןכ) המטבחת לכלל ארונוזיכוי 

(, מטבח, חיפוי מטבח ברז, כיור מטבח, משטח עבודה
 רט המכר.פי התיאור שבמפל

 4,881 --- --- --- קומפלט

3.3.1 

 חדרים: 6-ו 5 לדירות
כולל ארון תחתון/עליון, ) לכלל ארונות המטבחזיכוי 

(, , חיפוי מטבחמטבח רזודה, כיור מטבח, במשטח עב
 המכר.שבמפרט  ורלפי התיא

 5,812 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
(, לפי כיור אינטגרלי . כוללכללי)בחדר רחצה צה ארון רח

 המכר. טיאור שבמפרהת
  --- 600 --- קומפלט

 

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  -נושא: קבועות שרברבות ואביזרים 
 

  4טבלה פרק א', ולפי  4בסעיף  רהועל בדירה לפי תיאור הדיים בפקיוללת של אביזרים הלהלן רשימה כ

 .בתוכנית המכר ולפי המוצג

 
 
 
 

עיף ס
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 'יח
כוי מחיר זי

 ח "שליח' ב
 סה"כ כמות

 פריט קומפלט סוללת ברז למטבח,  לפי התיאור במפרט המכר. 3.6

102 
)כלול  
בזיכוי 
 המטבח(

  

   96 פריט לטקומפ כר.המחצה,  לפי התיאור במפרט יור רלכסוללת ברז  3.6

3.6 
לפי התיאור במפרט ,  נטילת ידייםר ת ברז לכיוסולל

 .המכר
   50 פריט קומפלט

3.6 
לאמבטיה,  לפי ( או סוללה, 3טרפוץ דרך נידרך )א-רב

 התיאור במפרט המכר.
   102 פריט קומפלט

3.6 
,  לפי מקלחתל ( או סוללה,3דרך  דרך )אינטרפוץ-רב

 ר.המכ התיאור במפרט
   102 פריט קומפלט
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 ן זיכויים ימחיר בג  -שורת: חשמל/ תק שאנו
 

סעיף 
במפרט 

 מכרה
 תיאור

 מר/חו
 עבודה

 יח'
 'חמחיר לי

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 פריט קומפלט זיכוי –נקודת מאור קיר/ תקרה   3.7

   78 פריט קומפלט זיכוי –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   48 פריט פלטומק זיכוי –נקודת טלפון 

 
 

 : ת חשמל/תקשורה טבלאותלות הער
 רט המכר. (, במפ 5טבלה ) 3.7כלליות לאחר סעיף  ת.ראה הערו1
 מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע.  חשמל/תקשורת  ן ור. מחיר המחי 2
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